
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studieordning for 

BACHELORUDDANNELSE I 

RUSSISK 
 
 
 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 
 

August 2005  
Senest revideret maj 2007  



 

 2

Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Bacheloruddannelsen inden for russisk ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i hen-
hold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 
338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Historie og Om-
rådestudier, Slavisk og Ungarsk Studienævn. 
 
§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er at  

• indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder 
fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og 
kunnen, 

• give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den 
studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse pro-
blemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og  

• give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse 
på en kandidatuddannelse.  

 
§ 3. En bacheloruddannelse med centralt fag i russisk giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• metodisk indsigt i russiskfagets tre hovedområder: sprog, litteratur og historie/samfunds-
forhold 

• sprogfærdighed på russisk i forskellige situationer med baggrund i viden om sprogets 
opbygning og dets anvendelse som kommunikationsmiddel 

• fonetiske og grammatisk-teoretiske færdigheder i russisk baseret på grundlæggende 
lingvistiske paradigmer og teorier 

• russisk litteraturhistorie samt almen litteraturteori og -analyse set i relation til kulturhistoriske 
faktorer  

• overblik over russisk historie i kronologisk perspektiv 
• viden om russiske samfundsforhold og samfundsmæssige problemstillinger i historisk 

perspektiv 
• hovedtræk i videnskabshistorie og erkendelsesteori 
• færdigheder i informationssøgning via Internet og andre kanaler, samt evne til kritisk vægt-

ning af de fundne kilder 
• færdigheder i kritisk anvendelse af videnskabeligt baserede analysemetoder med bevidsthed 

om forskellige teoretiske tilgange 
• færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling af fagligt stof, herunder argumentation og 

retorisk bevidsthed 
• nysgerrighed over for nye emner og problemstillinger 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og soci-
ale kompetencer: 

• evne til at formidle mellem dansktalende og russisktalende 
• evne til at benytte russisksproget materiale i studie- og erhvervsmæssig sammenhæng 
• faglige forudsætninger for at undervise i russisk sprog, litteratur, historie og samfundsforhold  
• evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk 
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• evne til at arbejde tværfagligt og gøre brug af fagets forskellige områder samt tilegne sig 
relevant viden inden for nye vidensområder 

• evne til at arbejde tværkulturelt, herunder foretage komparative analyser af fænomener i 
russisk- og dansktalende miljøer 

• evne til at identificere, analysere og tage stilling til komplekse problemstillinger inden for 
sproglige og kulturelle emneområder 

• evne til at vurdere en given teoris og metodes anvendelighed i en aktuel situation og til at 
tilegne sig og inddrage nye relevante teorier og metoder 

• en problematiserende og reflekterende tilgang til faglige problemstillinger og situationer 
• evne til at formidle og anskueliggøre konkret stof med bevidsthed om målgruppens læring og 

progression i formidlingen 
 

 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i russisk forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen med 
B-niveau (højt niveau). 
 
Stk. 2. Studerende der ved studiestart ikke opfylder kravet om B-niveau i russisk skal i tilknytning til 
bacheloruddannelsen bestå propædeutisk prøve i russisk. Kurset er normeret til 30 ECTS, hvorved 
studietiden for bacheloruddannelsen forlænges til 2¾ år. Kurset strækker sig over 2 semestre og er 
tilrettelagt således, at den studerende samtidig kan følge dele af det egentlige studium. 
  
§ 5. Propædeutisk prøve 
 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med det propædeutiske kursus er at give den studerende et så basalt kendskab til det russiske 
sprog (svarende til højt niveau i gymnasiet), at han/hun kan påbegynde det egentlige studium. Dette 
opnås ved gennemgang af et lærebogssystem og ved efterfølgende læsning af russiske tekster. 
Undervisningen foregår primært som øvelser over lærebogsmaterialet, suppleret med samtaleøvelser/ 
øvelser i sproglaboratoriet. 
 
Stk. 2 Faglige mål: 
Der kræves færdighed i læsning og oversættelse af lette tekster på russisk, baseret på læsning af 90 
normalsider, kendskab til det russiske sprogs mest basale grammatik og ordforråd samt færdighed i at 
føre en samtale på russisk. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser: 
Eksamen består af to prøver. Den studerende skal indstille sig til begge prøver samtidig. Ved omprøve 
kan den ene prøve dog aflægges separat, hvis den anden er bestået. Den studerende skal da indstille 
sig til den ikke beståede prøve ved næste eksamenstermin. 
 
1) Bunden skriftlig prøve. 
Der opgives 40 normalsider læst tekst, som ikke må være lærebogstekster. 
Prøven består af en A-del, som omfatter 1½ normalside læst tekst på russisk med tilhørende 5-6 
spørgsmål, som skal besvares på russisk; og en B-del, der består af en dansk tekst på ca. ½ normal-
side, der oversættes til russisk. 
Prøveform: individuel prøve 
Hjælpemidler: ordbøger 
Varighed: 4 timer 
Censur og bedømmelse: intern og 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
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2) Bunden mundtlig prøve 
Der opgives 50 normalsider læst tekst, som ikke må være lærebogstekster og ikke må være sammen-
faldende med de tekster, der er opgivet til den skriftlige prøve. 
Der eksamineres i ½ normalside læst tekst, der læses op, oversættes og danner grundlag for samtale. 
Desuden eksamineres i ½ normalside ulæst tekst, der oversættes til dansk. Til den ulæste tekst gives 
en forberedelsestid på ½ time. 
Prøveform: individuel prøve 
Hjælpemidler: ordbøger 
Forberedelsestid: 30 minutter 
Varighed: 30 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: ekstern og 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 6. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat 
uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære 
foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. 
Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende 
studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig 
orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 7. En bacheloruddannelse med russisk som centralt fag består af 2½ års studier i russisk (inkl. pro-
pædeutik), kombineret med 1 års studier indenfor et andet fagligt område eller 2¾ års studier i russisk 
(inkl. propædeutik) kombineret med ¾ års studier inden for et andet fagligt område. 
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS-point, jf. § 18. 
 
Stk. 3. I tilknytning til uddannelsen er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 30 ECTS-
point, jf. § 4, stk. 2. 
 
§ 8. Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb rela-
teret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere disci-
pliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer. 
 
§ 9.  En bacheloruddannelse med hovedvægt i det humanistiske område giver ret til betegnelsen BA 
med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: Bache-
lor of Arts (BA) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk: Bachelor’s degree in Russian.  
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Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 10. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages 
om. 
 
§ 11. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Slavisk og Ungarsk Studie-
nævn kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i u-
sædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af eksami-
nator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 12. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator-
(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 13. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 14. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstil-
lende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervis-
ningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, 
etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over seme-
stret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 15. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller 
emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål 
eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 16. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, 
der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes 
individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 3 studerende. 
 
§ 17. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, fast-
sætter studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. For prøver der indgår i førsteårsprøven, jf § 28, skal resultatet af første forsøg være meddelt 
den studerende inden 1. august.  
 
Stk. 4. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige omstæn-
digheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet hurtigst 
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muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedøm-
melsen vil blive offentliggjort. 
Stk. 5. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på stude-
rendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 18. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 
godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne 
bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan 
tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på 
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregåen-
de uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement 
m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres 
med karakterer. 
 
§ 19. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 20. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den færdig-
uddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. 
I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement 
der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om uni-
versitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af 
ECTS-point 
 
§ 21. Sidetælling.ved opgivelse af petitum: en normalside er 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) 
prosa, 30 vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. 
 
Stk. 2. Sidetælling ved sekundærlitteratur og litteratur til seminarer: en bogside er lig med en side i 
den pågældende bog. 
 
§ 22. Sidetælling ved skriftlige opgaver: en opgaveside er 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins eksamens-
bestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og for-
muleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 23. Slavisk og Ungarsk Studienævn kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
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Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i russisk kan afvikles på tre måder: 

● 2¾ års grundfag (inkl. propædeutik) kombineret med ¾ års sidefag 
 ● 2½ års grundfag (inkl. propædeutik) kombineret med et etårigt suppleringsfag 

● 2¾ års grundfag (inkl. propædeutik) kombineret med ¾ års individuelt tilrettelagt tilvalg 
 
§ 25. Bacheloruddannelsen med centralt fag i russisk består af følgende syv moduler: 

- Introduktionsmodulet. Modulet vægter 5 ECTS point i uddannelsen 
- Det sproglige modul. Modulet vægter 50 ECTS point i uddannelsen. 
- Det litterære modul. Modulet vægter 25 ECTS point i uddannelsen. 
- Det historiske modul. Modulet vægter 20 ECTS point i uddannelsen. 
- Studium Generale-modulet. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen. 
- Valgfagsmodulet. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen. 
- Bachelorprojektet. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Introduktionsmodulet består af 

- Introduktion til dagens Rusland 
 
Stk. 3. Det sproglige modul består af følgende discipliner: 

- Grammatik 1 
- Fonetik 
- Skriftlig sprogfærdighed 
- Mundtlig sprogfærdighed 
- Oversættelse til dansk - skriftlig 
- Oversættelse til dansk – mundtlig 
- Grammatik 2 

 
Stk. 4. Det litterære modul består af følgende discipliner: 

- Litterær analyse 
- Russisk litteratur 1  
- Russisk litteratur 2 

 
Stk. 5. Det historiske modul består af følgende discipliner: 

- Ruslands historie og samfundsforhold 1 
- Ruslands historie og samfundsforhold 2 

 
Stk. 6. Studium Generale-modulet består af følgende discipliner: 

- Studium Generale 
 
Stk. 7. Valgfagsmodulet består af en disciplin/discipliner på i alt 10 ECTS point, der kan hentes inden 
for eller uden for ens fagområde 
 
Stk. 8. Modulet bachelorprojekt består i udarbejdelsen af en større skriftlig hjemmeopgave 
 
Stk. 9. Kombinerer den studerende sit centrale fag med et suppleringsfag, aflægges bachelorprojektet 
som en del af dette. 
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§ 26. Følgende moduler og prøver indgår i BA-uddannelsen i russisk: 
 
Moduler og prøver    Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Introduktionsmodulet 
 
Introduktion til dagens Rusland 

 
 
Intern 

 
 
 5 ETCS 

 
 
Best/ikke-best 

 
 
1. semester 

 
Det sproglige modul: 
 
Grammatik 1 
 
Fonetik 
 
Skriftlig sprogfærdighed 
 
Mundtlig sprogfærdighed 
 
Oversættelse til dansk – skriftlig 
 
Oversættelse til dansk - mundtlig 
 
Grammatik 2 
 

 
 
Intern  
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Ekstern 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 5 ECTS 
 
 5 ECTS 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
 
 5 ECTS 
 
 5 ECTS 
 
10 ECTS 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 
 
3. semester 
 
4. semester 
 
4. semester 
 
5. semester 
 
5. semester 
 
5. semester 

Det litterære modul: 
 
Litterær analyse 
 
Russisk litteratur 1 
 
Russisk litteratur 2 
 

 
 
Intern 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 5 ECTS 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
 
Best/ikke-best 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
3. semester 
 
5. semester 

Det historiske modul: 
 
Ruslands historie og samfunds- 
forhold 1 
 
Ruslands historie og samfunds- 
forhold 2 
 

 
 
 
Intern 
 
 
Ekstern 

 
 
 
10 ECTS 
 
 
10 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
2. semester 
 
 
3. semester 
 

Studium Generale-modulet: 
 
Studium Generale 
 

 
 
Intern 

 
 
10 ECTS 

 
 
Best./ikke-best

 
 
1. semester 
 

Valgfagsmodulet 
 
Valgfag 
 

 
 
Intern 

 
 
10 ECTS 

 
 
Best./ikke-best

 
 
4. semester 

Bachelorprojektet: 
 
Bachelorprojekt 

 
 
Ekstern 

 
 
15 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
6. semester 
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Stk. 2. Slavisk og Ungarsk Afdeling anbefaler og regner med at de studerende på 4. semester i 
ovenstående normalstudieplan følger universitetsundervisning i det studerede land, med henblik på at 
aflægge de under 4. semester anførte prøver i udlandet. Der tilbydes derfor ingen 
erstatningsundervisning til studerende, som fravælger studieopholdet i udlandet i 4. semester. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 27. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Grammatik 2 når Grammatik 1 er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i ”Russisk litteratur 2”, når ”Russisk litteratur 
1” er bestået. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i ”Ruslands historie og samfundsforhold 2”, 
når ”Ruslands historie og samfundsforhold 1” er bestået. 
 
Stk. 4. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige andre prøver 
på de to første år af bacheloruddannelsen er bestået. 
 
§ 28. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne 
fortsætte uddannelsen, deltage i prøverne i ”Propædeutisk prøve” og ”Ruslands historie og 
samfundsforhold 1”, som indgår i førsteårsprøven. 
 
Stk. 2. Prøverne i henhold til stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter 
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
 
Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med Stk. 2, bortfalder adgangen 
til et nyt eksamensforsøg. 
 
§ 29. Hvis prøverne i henhold til § 28 ikke er beståede inden udgangen af første studieår, kan den 
studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden 
udgangen af september. 
 
§ 30. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet kan give tilladelse til omprøve og 
sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2. Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige, men ikke altid tilstrækkelige, grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner 
 
§ 31. Introduktionsmodulet består af følgende disciplin: 

- Introduktion til dagens Rusland 
 

§ 32. Introduktionsmodulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
● basalt kendskab til Ruslands geografi og befolkningsforhold 
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● basal viden om det politiske system i dagens Rusland 
● basalt kendskab til Ruslands placering i Europa (forhold til EU, NATO etc.) 
● basalt indblik i Ruslands økonomi og sociale forhold 
● basal viden om vigtige informationskilder om det moderne Rusland 
● kendskab til enkelte værker i moderne russisk litteratur og film og til centrale personer i nutidens  
 russiske kulturliv 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og socia-
le kompetencer: 
● basale evner til mundtligt at reproducere og formidle viden om Rusland 
● basale evner til at fremfinde yderligere information om det moderne Rusland og kunne strukture- 

re det indsamlede materiale og vurdere dets relevans 
● evne til at overføre og anvende kvalifikationer opnået i introduktionsmodulet til det videre studi- 

um og på baggrund heraf kunne reflektere over og vurdere, hvilke typer problemstillinger og  
krav, den videre BA-uddannelse i russisk vil stille dem over for. 

 
§ 33. Introduktion til dagens Rusland 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver en basal introduktion til dagens Rusland – til landets geografi, befolkningsforhold, 
politiske system, internationale forankring, økonomi og sociale forhold. Der introduceres ligeledes til 
centrale personer og institutioner i nutidens russiske kulturliv.  
Gennem arbejdet med samtidshistoriske og samfundsvidenskabelige emner og med enkelte værker i 
moderne russisk litteratur og film præsenteres de studerende for nogle af de problemstillinger og krav, 
BA-uddannelsen rummer. 
Undervisningen foregår som forelæsninger og diskussioner, evt. med udgangspunkt i studenteroplæg. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere elementært kendskab til Ruslands geografi, befolkningsforhold, po-
litiske system og forankring i internationale strukturer, økonomi, sociale forhold og kulturliv. Den stu-
derende skal vise færdighed i at reproducere den faktuelle viden præcist og i at lave mindre, selvstæn-
dige oplæg om udvalgte emner inden for de skitserede områder. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder et oplæg på 
ca. 30 minutters varighed inklusiv diskussion. Oplægget afholdes i slutningen af undervisningsforlø-
bet. Emnet aftales med den ansvarlige faglærer en uge før afholdelsen. 
Der kræves et petitum, der omfatter aktuelle samfundsbeskrivende fremstillinger på mindst 200 sider, 
samt et russisk prosaværk (efter 1991) i oversættelse og en russisk film (efter 1991 – med danske eller 
engelske undertekster). 
Prøveform: undervisningsdeltagelse 
Hjælpemidler: alle 
Varighed: 30 minutter, inkl. censur 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
 
Såfremt forudsætningerne om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen ikke 
opfyldes, består prøven af en skriftlig eksamen under opsyn, hvor der stilles en række faktuelle 
spørgsmål om de emner, undervisningen har berørt. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: ingen 
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Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
 
§ 34. Det sproglige modul består af følgende discipliner: 

- Grammatik 1 
- Fonetik 
- Skriftlig sprogfærdighed 
- Mundtlig sprogfærdighed 
- Oversættelse til dansk – skriftlig 
- Oversættelse til dansk – mundtlig 
- Grammatik 2 

 
§ 35. Det sproglige modul giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
● færdighed i at læse russiske tekster 
● viden om russiske teksters grammatiske opbygning 
● færdighed i korrekt bøjning af det basale russiske ordforråd 
● viden om det russiske sprogs lydbestand 
● viden om forskellene på lydbestanden i dansk og russisk 
● færdighed i produktion af enkle russiske tekster med brug af det basale ordforråd 
● færdighed i at føre en enkel samtale på russisk 
● færdighed i at oversætte fra russisk til dansk 
● færdighed i at oversætte enkle tekster fra dansk til russisk 
● forståelse af de strukturelle forskelle mellem russisk og dansk 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og socia-
le kompetencer: 
● sproglige forudsætninger for at benytte russiske tekster i studiemæssig og erhvervsmæssig  
sammenhæng  
● sproglige forudsætninger for at formidle mellem russere og danskere, såvel mundtligt som 
skriftligt, herunder: 

-  evne til umiddelbart at forstå en skreven russisk tekst uden specielle vanskeligheder 
-  evne til at producere enkle russiske tekster om et givet emne 
-  evne til at kommunikere mundtligt på russisk 
-  evne til – ved hjælp af ordbøger – at oversætte begge veje mellem russisk og dansk 

● grundlæggende teoretiske og praktiske forudsætninger for korrekt russisk sprogbrug  (fonetisk,  
grammatisk) 
●   grundlæggende teoretiske og praktiske forudsætninger for at undervise i russisk sprog, herunder: 

-  evne til at forklare en russisk teksts grammatiske opbygning 
-  evne til at forklare forskellen på lydbestanden i dansk og russisk  
-  evne til at udpege og forklare fejl i russisk sprogbrug (fonetisk, grammatisk)  

 
§ 36. Grammatik 1 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at oparbejde sikkerhed i bøjningen af det basale ordforråd i russisk. Der 
skabes et overblik over paradigmerne for de bøjelige ordklasser: verber, substantiver, adjektiver, pro-
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nominer og talord, med inddragelse af de vigtigste afvigelser og uregelmæssigheder. Undervisningen 
er en blanding af forelæsninger og øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere, at hun/han er fortrolig med formbestanden i det basale russiske 
ordforråd og derved kan anbringe korrekte ordformer i korrekte syntaktiske sammenhænge.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et af faglæreren godkendt petitum på ca. 100 bogsiders morfologisk beskrivelse af det 
russiske sprogs forminventar. Der kræves svar på en række spørgsmål om ordenes bøjningsformer. 
Prøven er bunden og skriftlig 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: ingen 
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
 
§ 37. Fonetik 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende viden dels om hovedtrækkene i almen fonetik, 
dels om den russiske lydbestands særlige karakteristika, herunder forståelse for de lydlige forskelle 
mellem dansk og russisk samt evne til at forklare disse forskelle. Undervisningen er en blanding af 
forelæsninger og øvelser (herunder lytteøvelser i sproglaboratoriet). 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere kendskab til almen og russisk fonetik samt til fonetisk transskription 
med anvendelse af det internationale fonetiske alfabet IPA. Den studerende skal desuden kunne vise, 
at han/hun er fortrolig med og kan beskrive forskellene mellem det russiske og det danske lydsystem. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er skriftlig under tilsyn. På basis af en accentueret russisk tekst prøves i transskription til IPA. 
Desuden besvares et eller flere teoretiske spørgsmål. 
Prøveform: individuel skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: ingen 
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
 
§ 38. Skriftlig sprogfærdighed 
 
Disciplinbeskrivelse 
Målet er at gøre den studerende i stand til at formulere sig skriftligt på russisk. Under forberedelsen til 
prøven kan man fokusere på to måder: (1) træne i at oversætte en given dansk tekst til russisk, eller 
(2) træne i at formulere sig frit om et givet emne på russisk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Uanset prøveform skal den studerende dokumentere færdighed i at formulere sig grammatisk og stili-
stisk korrekt samt semantisk adækvat på russisk, herunder sikker brug af standardsprogets centrale 
ordforråd og dets former. Prøven skal endvidere dokumentere sikkerhed i russisk ortografi. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende vælger mellem to prøveformer: 
 
(a) Oversættelse. En dansk tekst på ca. 1 normalside, som ikke indeholder specielle vanskeligheder, 
oversættes til russisk. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: alle 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
(b) Fristil. Fri skriftlig udformning på russisk om et bundent emne, der ligger inden for den studeren-
des fagprofil. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: alle 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 39. Mundtlig sprogfærdighed 
 
Disciplinbeskrivelse 
Gennem studiet – og i særdeleshed under et evt. ophold i Rusland i 4. semester – forventes den stude-
rende at oparbejde en færdighed i at udtrykke sig fonetisk og grammatisk korrekt på russisk med an-
vendelse af det centrale ordforråd. Færdigheden omfatter ligeledes forståelse af talt russisk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere forståelse af talt russisk, beherske korrekt udtale, både i detaljer og 
sammenhæng, demonstrere sikkerhed i brug af talesprogets fundamentale former og konstruktioner, 
samt i det centrale ordforråd. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er mundtlig og afholdes på russisk. Der prøves i oplæsning og samtale med udgangspunkt i en 
forelagt ulæst tekst på ca. 1½ normalside. 
Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve 
Hjælpemidler: ordbøger 
Forberedelsestid: 30 minutter 
Varighed: 20 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 40. Oversættelse til dansk – skriftlig 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinens mål er at give den studerende maksimal forståelse af en russisk tekst. Teksten skal kunne 
omsættes til korrekt og naturligt dansk uden væsentligt tab af dens indhold. Denne færdighed oparbej-
des dels ved regelmæssige skriftlige øvelser, dels ved intens læsning af faglige såvel som skønlitteræ-
re tekster. 
Undervisningen foregår som øvelser. Gennem praktiske oversættelser til dansk opøves bl.a. korrekt 
dansk sprogbrug, herunder grammatik og tegnsætning samt sikkerhed i genre- og stilvalg. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere færdighed i at oversætte en ulæst russisk tekst til korrekt og naturligt 
dansk, således at det fremgår, at teksten er forstået i sin helhed såvel som i alle væsentlige detaljer. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er skriftlig og består af en oversættelse til dansk af en forelagt ulæst russisk tekst på ca. 1½ 
normalside. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: alle 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
 
§ 41. Oversættelse til dansk – mundtlig 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinens mål er at gøre den studerende fortrolig med de opgivne tekster. Teksterne skal kunne 
omsættes til dansk uden væsentligt tab af indhold, en færdighed, der trænes gennem deltagelse i 
tekstlæsningsforløb og selvstudier. 
Undervisningen foregår som tekstlæsning, hvor der trænes i at omsætte den russiske tekst til korrekt 
dansk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere færdighed i at oversætte en læst tekst til dansk. Oversættelsen skal 
være ideomatisk korrekt og kommunikativt adækvat og vise, at tekstudsnittet er forstået i dens bredere 
kontekst.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der opgives 800 normalsider på russisk, hvoraf 200 sider tilhører ”Russisk litteratur 1” (se § 46), 300 
sider ”Russisk litteratur 2” (se § 47) og 300 sider ”Ruslands historie og samfundsforhold 2” (se § 51). 
Indtil halvdelen af disse opgivelser kan afløses ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i 
undervisningen i tekstlæsning. 
Prøven er mundtlig og består af en oversættelse til dansk af en opgiven tekst på ca. 1 normalside. 
Prøveform: individuel mundtlig prøve 
Hjælpemidler: ingen 
Varighed: 30 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
 
§ 42. Grammatik 2 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinens mål er at skabe en sikker forståelse af det russiske sprogs grammatiske struktur. Gennem 
undervisningsforløbet, der afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og deltageroplæg, 
gennemgås grammatikken med særligt henblik på de enkelte ordklasser og deres funktion samt syn-
taks på mikro- såvel som makroplan. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere et grundigt kendskab til det russiske sprogs grammatik, herunder 
specielt kendskab til de strukturelle forskelle mellem russisk og dansk. Herudover skal den studerende 
dokumentere færdighed i at beskrive og analysere fænomener inden for formlære, orddannelse og 
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syntaks med anvendelse af det grammatiske beskrivelsesapparat. Endelig skal den studerende også vi-
se fortrolighed med brugen af fagets vigtigste håndbøger og opslagsværker.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et af faglæreren godkendt petitum på minimalt 300 bogsiders grammatik, rimeligt fordelt 
på morfologi og syntaks. Der kræves en systematisk redegørelse for et eller flere problemer inden for 
russisk grammatik med udgangspunkt i en forelagt ulæst tekst på 1½-2 normalsider. 
Der er to mulige eksamensformer: 
(a) Bunden skriftlig prøve. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Hjælpemidler: ingen 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægt: 10 ECTS 

 
(b) Bunden mundtlig prøve. Prøven består i en mundtlig besvarelse af eksamensspørgsmål med efter-
følgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. 
Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve 
Hjælpemidler: ingen 
Forberedelse: 1 time 
Varighed: 30 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
§ 43.  Det litterære modul består af følgende discipliner: 

- Litterær analyse 
- Russisk litteratur 1 
- Russisk litteratur 2  

 
§ 44. Det litterære modul giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
● overblik over russisk litteraturhistorie fra ca. 1800 til i dag, herunder: 

-  kendskab til hovedstrømningerne i russisk litteratur 
-  kendskab til de vigtigste forfatterskaber 
-  forståelse af de vigtigste forfatterskaber i forhold til litterære og kulturelle hovedstrømnin- 

ger i Rusland og Europa 
-  forståelse af de vigtigste forfatterskaber og litterære strømninger i forhold til den historiske,  

samfundsmæssige baggrund 
-  forståelse af de russiske litterære hovedstrømninger i forhold til hovedstrømninger i den  
  europæiske litteratur 

●  førstehåndskendskab til adskillige værker i den russiske litterære ”kanon” (de vigtigste russiske 
forfatterskaber fra ca. 1800 til i dag), opnået ved læsning af værkerne på originalsproget eller i 
oversættelse 

●  færdighed i analyse af russisksprogede litterære tekster inden for alle tre hovedgenrer (lyrik, 
epik, drama)  

● elementært kendskab til det 20. århundredes litteraturteoretiske opfattelser 
● kendskab til adskillige af disciplinens hjælpemidler (fremstillinger, håndbøger, bibliografier 

o. lign.) 
 



 

 16

● færdighed i at finde, vurdere og anvende skønlitterære tekstudgaver på russisk og i oversættelse  
 samt den internationale faglitteratur, i trykt og elektronisk form 
● forudsætninger for videre studier i russisk litteratur på kandidatuddannelsen 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og socia-
le kompetencer: 
● kunne forstå og analysere litterære udtryk på russisk under iagttagelse af formsproget 
● kunne reflektere over og forholde sig kritisk til litterære teksters egenart 
● kunne formidle litteraturhistorisk viden  
● kunne forstå og fortolke litterære og kulturelle udtryk på russisk som historiske dokumenter 
 samt kunne forholde sig kritisk dertil 
● kunne anvende videnskabelige analysemetoder på et komplekst stofområde 
● kunne arbejde tværfagligt med litterære og kulturelle problemstillinger 
● kunne samarbejde om at løse komplekse problemstillinger 
● kunne formidle et kompliceret stof målrettet og adækvat i forhold til en given målgruppe, 
 mundtligt såvel som skriftligt 
 
§ 45. Litterær analyse 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet er at introducere de studerende til litteraturbegrebet og litteraturens hovedgenrer, med særlig 
vægt på fortællende (episk) digtning, og at indøve en færdighed i analyse af fortællende tekster ud fra 
et basalt narratologisk begrebsapparat. I undervisningen diskuteres værker af forfattere fra de sprog-
områder, deltagerne studerer, i dansk oversættelse, specielt et udvalg af korte fortællinger, og der af-
holdes skriftlige øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves færdighed i at analysere fortællende digtning og beskrive den under brug af et narratolo-
gisk begrebsapparat. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et petitum, der omfatter min. 100 bogsiders skønlitteratur fra min. 10 forskellige værker i 
oversættelse fra de studerede sprogområder, samt litteraturteoretiske fremstillinger i et omfang på 
min. 200 bogsider. Petitum skal være godkendt af faglæreren.  
Der er to mulige eksamensformer: 
 
a) Ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen 
 Prøveform: beståelse gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse 
 Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået. 
 
b) Bunden skriftlig prøve i det opgivne stof (jfr. petitum). 

Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
 Hjælpemidler: alle 
 Varighed: 4 timer 
 Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået. 
 Vægtning: 5 ECTS.  
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§ 46. Russisk litteratur 1 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med kurset i litteraturhistorie er at tegne de lange linier i den russiske litteraturs udvik-
lingsproces fra 1800-tallets begyndelse til i dag, idet der lægges særlig vægt på hovedstrømninger og 
vigtige forfatterskaber. Der læses et repræsentativt udvalg af værker, dels på russisk, dels i dansk 
oversættelse, samt en litteraturhistorisk grundbog, evt. suppleret med anden sekundærlitteratur. Vær-
kerne analyseres og diskuteres både som individuelle kunstværker og i perspektiv af samtidens litte-
rære og samfundsmæssige hovedstrømninger. 
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves kendskab til russisk litteratur med særlig vægt på hovedlinjerne gennem det 19.-21. år-
hundrede og på de væsentligste forfatterskaber. Der kræves færdighed i at analysere poesi, fortællende 
digtning og drama og i at perspektivere tekster litteraturhistorisk. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et af faglæreren godkendt petitum, der omfatter min. 200 normalsider skønlitterære tekster 
på russisk, rimeligt fordelt over hele perioden. Desuden skal petitum omfatte min. 2000 bogsider 
skønlitteratur, læst i oversættelse. Endelig skal petitum anføre en fremstilling af den russiske littera-
turs historie (eller dele af flere), hvor behandlingen af tiden fra 1800 til i dag er på min. 200 bogsider. 
Prøven er bunden og mundtlig. Den studerende får udleveret et spørgsmål af litteraturhistorisk 
karakter til petitum, evt. suppleret med et eller flere relevante tekstuddrag (opgiven tekst på russisk 
og/eller dansk). Prøven sker i form af mundtlig besvarelse af det stillede spørgsmål med efterfølgende 
dialog mellem eksaminator/censor og eksaminand. 
Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve 
Hjælpemidler: alle 
Forberedelsestid: 45 minutter 
Varighed: 30 minutter, inkl. censur 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 47. Russisk litteratur 2 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med fordybelseskurset i russisk litteratur er at fokusere på et afgrænset emne (et forfatter-
skab, en litterær retning, et enkelt tiår eller lign.). I fortsættelse af oversigtskurset skal den studerende 
tilegne sig en mere indgående viden på det snævrere felt ved at finde og læse et passende udvalg af 
litterære værker og emnespecifik sekundærlitteratur. Derefter skal han/hun identificere en problem-
stilling inden for dette felt og behandle den under metodisk bevidst inddragelse af synspunkter fra se-
kundærlitteraturen. 
Undervisningen vil have seminarform, hvor lærerens gennemgang af stoffet suppleres af studenter-
fremlæggelser. De studerendes oplæg til frie hjemmeopgaver diskuteres i undervisningen 
 
Stk. 2. Faglige mål 
I forbindelse med et af faglæreren afholdt emnekursus eller inden for et af faglæreren foreslået emne, 
identificerer eksaminanden en problemstilling, som forelægges til lærerens godkendelse sammen med 
en dertil hørende litteraturliste. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et petitum på min. 600 bogsider, fordelt på litterære tekster og sekundærlitteratur. Blandt 
disse sider skal indgå mindst 300 normalsider på russisk. 
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Prøven kan afvikles på to måder: 
 
a) Som en fri hjemmeopgave, vejledende omfang 12-15 opgavesider. Opgaven kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle opgavens dele, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Det vejledende omfang 
multipliceres med deltagernes antal. 
Prøveform: individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
b) som en bunden skriftlig prøve, hvor eksaminanden prøves i en udvalgt problemstilling fra det 
opgivne petitum, evt. suppleret med et relevant tekstuddrag fra det opgivne petitum. 
Prøveform: individuel skriftlig prøve under tilsyn. 
Hjælpemidler: ordbøger. 
Varighed: 5 timer. 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Mindst én af prøverne i fordybelsesfagene „Russisk litteratur 2“ (§ 47) og „Ruslands historie og sam-
fundsforhold 2“ (§ 51) skal bestå af en fri hjemmeopgave. 

 
§ 48. Det historiske modul består af følgende discipliner: 

- Ruslands historie og samfundsforhold 1 
- Ruslands historie og samfundsforhold 2 

 
§ 49. Det historiske modul giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
● kendskab til Ruslands historie i hovedtræk fra middelalderen til i dag 
● kendskab til de vigtigste regionale og internationale historiske udviklinger, der har påvirket  

Ruslands historie  
● kendskab til Sovjetunionens/Ruslands politiske, sociale og kulturelle udvikling siden 1917,  
 herunder kendskab til det politiske systems opbygning og funktionsmåde 
● kendskab til centrale termer og ideer i den russiske historiske selvforståelse  
● indsigt i udvalgte problemstillinger i landets nyere eller nyeste historie 
● færdighed i at finde, vurdere og anvende historiske primær- og sekundærkilder på russisk  

samt i den internationale faglitteratur i trykt og elektronisk form 
● færdighed i at sætte sig ind i og analysere historiske og samfundsmæssige problemstillinger 
● færdighed i at behandle og formidle historiske problemstillinger i komparativt perspektiv 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og socia-
le kompetencer: 
● evne til at arbejde metodisk selvstændigt og kritisk-analytisk med historiske og samtidshistoriske  

problemstillinger 
● evne til at opsøge og anvende historisk relevant kildemateriale 
● evne til at præsentere og diskutere russiske historiske forhold og aktuelle samfundsforhold 
● evne til at formidle indsigter om russisk historie og aktuelle samfundsforhold på dansk og i en  
 dansk kontekst 
● evne til at sætte russiske historiske fænomener i perspektiv, både kontrastivt dansk–russisk og i  
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 bredere europæisk sammenhæng 
§ 50. Ruslands historie og samfundsforhold 1 
 
Disciplinbeskrivelse 
Kurset skal introducere til Ruslands historie fra middelalderen til i dag i dens internationale kontekst. 
Foruden landets politiske og sociale historie skal også centrale ideologier og kulturelt-politisk formen-
de strømninger i perioden (nationalromantik, slavofili, liberalisme, socialisme etc.) præsenteres. 
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves kendskab til Ruslands historie fra middelalderen til i dag i dens internationale kontekst. 
Der kræves færdighed i at analysere og perspektivere den givne periodes historiske problemstillinger.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et petitum, der omfatter historiske og samfundsbeskrivende fremstillinger på mindst 800 
sider. Prøven er bunden og mundtlig. Den studerende får udleveret et spørgsmål til petitum, evt. sup-
pleret med et relevant tekstuddrag (opgiven eller ikke-opgiven tekst på dansk eller engelsk). Prøven 
sker i form af mundtlig besvarelse af det stillede spørgsmål med efterfølgende dialog mellem eksami-
nator og eksaminand. 
Prøveform: individuel bunden mundtlig prøve 
Hjælpemidler: alle 
Forberedelsestid: 45 minutter 
Varighed: 30 minutter, inkl. censur 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 51. Ruslands historie og samfundsforhold 2 
 
Disciplinbeskrivelse 
Kurset skal give en mere dybtgående indsigt i en eller flere udvalgte problemstillinger i Ruslands nye-
re eller nyeste historie, idet de studerende introduceres til selvstændig fremskaffelse og bearbejdelse 
af kilder.  
Undervisningen vil have seminarform, hvor lærerens gennemgang af stoffet suppleres med studenter-
fremlæggelser. De studerendes oplæg til frie hjemmeopgaver diskuteres i undervisningen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere grundigt kendskab til en eller flere udvalgte problemstillinger i 
Ruslands nyere eller nyeste historie. Den studerende skal vise færdigheder i at opsøge og anvende 
relevant historisk kildemateriale på russisk samt i at bruge den relevante internationale faglitteratur 
(på engelsk, tysk og de nordiske sprog) på kritisk-analytisk vis. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kræves et petitum på minimum 800 bogsiders tekst, hvoraf mindst 300 normalsider skal være på 
russisk. Prøven kan afvikles på to måder: 
 
a) Som en fri hjemmeopgave, vejledende omfang 12-15 opgavesider. Opgaven kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle opgavens dele, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgavens vejledende omfang 
multipliceres med deltagernes antal.  
Prøveform: individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
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b) som en bunden skriftlig hjemmeopgave – vejledende omfang 8 opgavesider med 7 dage til 
besvarelsen. Eksaminanden prøves i en udvalgt problemstilling (evt. suppleret med et relevant 
tekstuddrag) fra det opgivne petitum. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve. 
Hjælpemidler: alle 
Varighed: 7 dage 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
Mindst én af prøverne i fordybelsesfagene „Russisk litteratur 2“ (§ 47) og „Ruslands historie og 
samfundsforhold 2“ (§ 51) skal bestå af en fri hjemmeopgave 
 
§ 52. Modulet Studium Generale består af følgende disciplin 
 Studium Generale 
 
§ 53.  Studium Generale-modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer 
 
Kvalifikationer 

• en forståelse for, hvad videnskabelighed er og hvordan den praktiseres 
• kendskab til humanistiske teoridannelser og arbejdsmetoder med relevans for fagets centrale 

discipliner inden for sprog, litteratur, kultur og historie 
• kendskab til diskussionen om humanistisk videnskabelighed samt forholdet mellem 

humanvidenskab og naturvidenskab 
 
Kompetencer 

• evne til at analysere de teoretisk-metodiske præmisser i videnskabelige arbejder inden for 
sprog, litteratur og historie- og samfundsforhold 

• evne til at vurdere anvendeligheden af forskellige teoretiske og metodiske tilgange i forhold 
til konkrete problemstillinger 

• evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre humanister samt med studerende og 
forskere fra andre fakulteter 

 
§ 54. Studium Generale 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler centrale problemstillinger vedrørende anvendelse af videnskabelige teorier i 
almindelighed og inden for humaniora. I undervisningen lægges særligt vægt på at introducere teorier, 
der retter sig mod at analysere historie og samfundsforhold. Undervisningen foregår på hold som en 
dialog mellem underviseren og de studerende 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne demonstrere et sådant kendskab til almen humanistisk videnskabsteori og 
teorier om historie- og samfundsforhold, at den studerende bliver i stand til at arbejde teoretisk be-
vidst med en regions historie- og samfundsforhold. 
Ved prøveform (a) opgives ikke petitum. Ved prøveform (b) opgives et petitum på 1000 sider (jf. stk. 
3 nedenfor). 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Prøven kan aflægges på to måder: 
 
(a) Den studerende kan bestå prøven ved aktivt og tilfredsstillende at have fulgt kurset i 
videnskabsteori og herunder med tilfredsstillende resultat løst de hjemmeopgaver, der indgår i kurset. 
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(ved prøveform (a)  opgives ikke petitum 
Prøveform: undervisningsdeltagelse 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
 
(b) Bunden skriftlig hjemmeopgave; opgaven skal omfatte 10-15 sider. Ved prøveform (b) opgives et 
petitum på 1000 sider. Der gives 7 dage til besvarelsen. 
Prøveform: individuel bunden skriftlig prøve 
Varighed: 7 dage 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 55. Valgfagsmodulet består af en eller flere discipliner med en vægt på i alt 10 ECTS. Valgfaget 
kan ligge inden for eller uden for ens fagområde. 
 
§ 56. Valgfagsmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• kunne afgrænse et emne og formulere et problem egnet til undersøgelse 
• kunne demonstrere indsigt i centrale discipliner, begreber, teorier og metoder inden for 

fagområdet samt fremdrage sammenhængen mellem disse 
• kunne strukturere et stofområde, belyse det fra forskellige vinkler samt konkludere på den 

foretagne undersøgelse 
• kunne anvende IKT og relevante søgemuligheder med henblik på fremskaffelse af relevant 

materiale 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og soci-
ale kompetencer: 

• evne til at beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig 
sammenhæng 

• evne til at beskrive, analysere og perspektivere et fagligt problem med inddragelse af relevant 
litteratur 

• evne til at foretage analyser ved brug af videnskabelig metode 
• evne til at strukturere egen læring 
• evne til at vurdere, anvende og forholde sig kritisk til metoder inden for fagområdet 

 
§ 57. Valgfag 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at supplere eller uddybe aspekter af de obligatoriske discipliner i uddan-
nelsen. Valgfagene kan aflægges uden for faget eller kan tages som en prøve inden for faget, hvor den 
studerende får mulighed for at fordybe sig inden for et nærmere afgrænset område i relation til et af 
fagets hovedområder. Tages valgfaget som en prøve inden for fagets egen studieordning, skal dette 
ske i relation til undervisning udbudt på Slavisk og Ungarsk Afdeling eller på IHO. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne afgrænse et emne inden for det valgte overordnede område og på bag-
grund heraf formulere et problem egnet til undersøgelse. Den studerende skal være i stand til selv-
stændigt at søge sekundærlitteratur, at strukturere sin undersøgelse, at kunne argumentere for samt 
formidle sine konklusioner på en hensigtsmæssig, klar og forståelig måde. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven i valgfag kan aflægges på to måder: 
 
(a) Prøven afvikles som individuel skriftlig hjemmeopgave af et omfang på 10 opgavesider. Emnet 
skal ligge inden for rammerne af det valgte emneområde og skal knyttes til den anvendte faglitteratur. 
Emnet skal være godkendt af vejleder. 
Prøveform: individuel skriftlig prøve 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
 
(b) Prøven aflægges som en mundtlig prøve på basis af et af vejlederen godkendt petitum på 600 
sider. Emnet skal ligge inden for rammerne af det valgte emneområde ag skal knyttes til den anvendte 
faglitteratur. Emnet skal være godkendt af vejleder. 
Prøveform: individuel mundtlig prøve 
Hjælpemidler: alle 
Forberedelse: 1 time 
Varighed: 30 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 58. Bachelorprojektet 
 
Bachelorprojektet består i udarbejdelsen af en større skriftlig hjemmeopgave. Kombinerer den stude-
rende sit centrale fag med et suppleringsfag, aflægges bachelorprojektet som en del af dette. 
 
Disciplinbeskrivelse 
Projektet tilrettelægges enten på grundlag af et selvstændigt indkredset emneområde eller i tilknytning 
til et af fagområdets moduler eller discipliner. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere færdighed i at formulere, analysere og formidle problemstillinger 
og resultater i en videnskabelig sammenhæng, kunne demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier 
og begreber inden for fagområdet samt sammenhængen mellem disse. Den studerende skal have be-
stået samtlige BA-grundfagets øvrige moduler for at kunne indstille sig til eksamen i bachelorprojek-
tet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Projektet er en fri hjemmeopgave, der skrives på dansk. Projektets omfang er på 16-20 opgavesider 
inklusiv bibliografi. Projektet følges af et resumé på engelsk eller russisk i et omfang af en halv til en 
hel side. Resuméet indgår modificerende i bedømmelsen lige som stave- og formuleringsevne indgår i 
den samlede bedømmelse. 
Prøveform: individuel skriftlig hjemmeopgave 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
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Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 59. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 60. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieord-
ning i henhold til nedenstående: 
 
 2000-studieordningen   2005-studieordningen 
 
 Informationssøgning   Introduktion til dagens Rusland 
 Fonetik     Fonetik 
 Grammatik 1    Grammatik 1 
 Grammatik 2    Grammatik 2 
 Mdtl. oversættelse med realkommentar Oversættelse til dansk – mundtlig 
 Mundtlig sprogfærdighed  Mundtlig sprogfærdighed 
 Oversættelse til russisk   Skriftlig sprogfærdighed 
 Oversættelse til dansk (litt.-sprog) Oversættelse til dansk – skriftlig 
 Litteratur 1    Litterær analyse 
 Litteratur 2    Russisk litteratur 1 – oversigt 
 Historie og samfundskundskab  Russisk historie og samfundsforhold 1 – oversigt 
 Projekt med litterært emne  Russisk litteratur 2 – fordybelse 
 Projekt med hist./samf. emne  Ruslands historie og samfundsforhold 2 – fordybelse 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005.  
Ændring § 45 stk. 3 godkendt af Dekanen januar 2007. Ikrafttræden 1. februar 2007.  
Ændring af § 5 stk. 2 og 3, § 6 stk. 1, § 13, § 16, § 18 stk. 2, § 26, § 33 stk. 2, § 36 stk. 2 
og 3, § 37 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2 og 3, § 39 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2 og 3, § 
42 stk. 2 og 3, § 45 stk. 2, § 46 stk. 2 og 3, § 47 stk. 2 og 3, § 50 stk. 2 og 3, § 51 stk. 2 og 
3, § 54 stk. 2, § 57 stk. 2 og § 58 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen maj 2007. 
Ikrafttræden 1. september 2007.  
 
 
 
 


