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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i fransk ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i 
henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske 
Fakultet, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Studienævnet for Fransk. 
 
§ 2. Formålet med kandidatuddannelsen er at  

• udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og 
metodologiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet  

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående 
elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i 
videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til 
at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt 
udviklingsarbejde, og  

• kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. 
bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
Stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den 
studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige 
virksomheder, herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i 
humanistiske og andre teorier og metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. En kandidatuddannelse i fransk giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Indsigt i og viden om humanistiske analysemetoder, især inden for det lingvistiske, 
det litterære og det historisk-kulturelle område, samt dybtgående kundskaber i fransk 
sprog, litteratur, historie og samfund  

• Solide praktiske færdigheder i det franske sprog, mundtligt såvel som skriftligt. 
• Teoretisk kendskab til lingvistiske teorier og tilgange, teoretisk funderet kendskab til 

Frankrigs og frankofone landes kultur, herunder litteratur, historie og 
samfundsforhold  

• Sikre færdigheder i klar og modtagerbevidst fremstilling og formidling på fransk og 
dansk. 

• Færdighed i at reflektere over egne analyser samt placere disse i en teoretisk og 
metodologisk sammenhæng. 

• Færdighed i at anvende, diskutere og sammenligne forskellige videnskabelige 
metoder i forhold til et komplekst stofområde. 

 
 
 
 
 
 



 

  
4 

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale komptencer: 
 
 

• Kunne arbejde metodisk, kritisk og selvstændigt med tekster og større problemfelter. 
• Kunne reflektere over innovative muligheder inden for et givent teoretisk og metodisk 

område. 
• Kunne formidle mundtligt og skriftligt i videnskabelige og vidensformidlende 

sammenhænge. 
• Kunne strukturere egen læring samt søge og bearbejde nye vidensområder på en 

hensigtsmæssig måde. 
• Kunne formidle og anskueliggøre såvel teoretisk som konkret stof med henblik på 

hensigtsmæssig formidling over for forskellige målgrupper. 
• Kunne overføre analytisk kompetence fra et vidensområde til et andet. 
• Kunne indgå i tværfagligt samarbejde med andre fra andre fagområder med henblik 

på udarbejdelse og færdiggørelse af tværfaglige projekter. 
• Kunne arbejde med komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter samt kunne 

reflektere over disse i forhold til specifikke og skiftende parametre. 
• Kunne arbejde under pres og overholde deadlines 

 
 

Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i fransk forudsætter en relevant bestået bachelor-
uddanelse, jf. stk. 2-4. 
 
Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med 
fransk som centralt fag eller en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og et 
suppleringsfag i fransk. 
 
Stk. 3.  Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse 
med fransk som centralt fag og tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 4. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med 
centralt fag i et andet fag inden for gymnasiets fagrække og 1. del (45 ECTS) af et sidefag i 
fransk. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. 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 
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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 
 
§ 6. Kandidatuddannelsens A-linje består af 2 års studier i fransk. 
 
Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i fransk kombineret med 1 års 
studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i fransk. 
 
Stk. 4. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende 
studieforløb relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan 
bestå af en eller flere discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige 
kvalifikationer og kompetencer. 
 
§ 8. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata 
magisterii) med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of 
Arts efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan 
ikke tages om. 
 
§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
Fransk kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, 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, 
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at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, 
kan dog ikke erstattes af en prøve. 
 
§ 11. 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. 
 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-
trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes 
med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsættes aktiv, 
regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, 
at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, 
mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i 
mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at 
man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 14. 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. 
 
§ 15. 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 4 
studerende. 
 
§ 16. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter 
afholdelsen, fastsætter 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 specialets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I 
beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk.3. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal 
studienævnet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og 
oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
 
Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. 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). 
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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 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det 
pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge 
uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres. 
 
§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en 
fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede 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 universitetet 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. 
 
§ 20. Ved beregning af normalsider i forbindelse med pensumopgivelser skelnes mellem 
tekster før og tekster efter 1600: 
Før 1600:   1 normalside  = 350 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa 
         = 10 vers. 
Efter 1600: 1 normalside = 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa 
    =  25 vers 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
  
§ 22. Det kræves, at eksaminanden kan vise 

• sproglige færdigheder i læseforståelse, lytteforståelse og mundtlig udtryksfærdighed, 
færdigheder i skriftlig fremstilling, som kan danne basis for arbejdet i 
kandidatuddannelserne, 

• et bredt kendskab til Frankrig og frankofone landes kultur i videste betydning, 
herunder lingvistik, litteratur, historie og samfundsforhold, aktuelt og i historisk 
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perspektiv, 
• indsigt i humanistiske analysemetoder, især på det lingvistiske, det litterære og det 

historisk-samfundsfaglige område. 
 
Stk. 2. 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 formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
 
 
§ 23. Studienævnet for Fransk kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 
 
§ 24. Kandidatuddannelsen i fransk kan afvikles på tre måder:  

• 2 års studier i fransk (A-linjen) med mulighed for særlig faglig profilering. 
• 1 års studier i fransk kombineret med 1 års studier i et andet fag inden for gymnasiets 

fagrække (B-linjen). 
• 2 års studier i fransk (C-linjen). 

 
§ 25.  
A-linje: 
Kandidatuddannelsens A-linje giver mulighed for 3 profileringer:  
a) Generel profil, der giver generelle kvalifikationer og kompetencer inden for fransk Sprog, 
Litteratur og Historie/Samfund, cf. Stk. 2. 
b) Særlig profil som Litterær oversætter, der giver særlige kvalifikationer og kompetencer 
inden for oversættelse af især litterære og kulturelle tekster, cf. Stk. 3. 
c) Særlig profil som Kulturformidler, der giver særlige kvalifikationer og kompetencer inden 
for kommunikation og formidling af kulturelle områder, cf. Stk. 4. 
 
Stk. 2. A-linjen: Generel profil 
 
Moduler og prøver   Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Frie opgaver: 
 
Emne 2 
 
Emne 3 
 
Emne 4 
 
Emne 5* 
 
Emne 6* 
 

 
 
Intern 
 
Intern 
 
Ekstern 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
10  
 
10 
 
10 
 
10* 
 
10* 

 
 
Bestået/ ikke 
bestået 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
1. semester 
 
1. semester 
 
2. semester 
 
2. semester 

Sprogfærdighed :     



 

 9

 
Skriftlig 
sprogfærdighed og 
formidling* 
 
Mundtlig 
sprogfærdighed og 
formidling* 
 

 
 
Intern 
 
 
 
Ekstern 

 
 
5* 
 
 
 
5* 

 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
2. semester 
 
 
 
2. semester 

 
Valgfag/praktik: 
 
Valgfag / Praktik 
 

 
 
 
Intern 

 
 
 
30 

 
 
 
Bestået/ikke  
bestået 

 
 
 
3. semester 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
 
* Prøven i Emne 5 afvikles sammen med prøven i Skriftlig sprogfærdighed og formidling. 
Prøven i Emne 6 afvikles sammen med prøven i Mundtlig sprogfærdighed og formidling. 
 
Stk. 3. A-linjen: Særlig profil 
Litterær oversætter 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Profildiscipliner: 
 
Oversættelsesteori 
 
Historie og samfund 
 
Litterært emne 
 
Grammatik og 
tekstlingvistik 
 
Skr. oversættelse 
m. kommentarer 
 
Litteratur og æstetik 
 

 
 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Ekstern 
 
 
Ekstern 
 
 
Intern 

 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
 
10 
 
 
10 

 
 
 
Bestået/ikke- 
bestået 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
 
1.semester 
 
1. semester 
 
2. semester 
 
 
2.semester 
 
 
2. semester 

Valgfag/praktik: 
 
Valgfag / Praktik 
 

 
 
 
Intern 

 
 
 
30 

 
 
 
Bestået/ikke  
bestået 

 
 
 
3. semester 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
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Stk. 4. A-linjen: Særlig profil 
Kulturformidler 
 
Moduler og 
prøver 

Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 

Profil-discipliner: 
 
Interkulturel 
kommunikation  
 
Historie og 
samfund 
 
Litterært emne 
 
Grammatik og 
tekstlingvistik 
 
Skr. 
kommunikation 
og kulturformidling 
 
Kultur og 
kommunikation 

 
 
 
Intern 
 
 
Intern 
 
Intern 
 
 
Ekstern 
 
 
 
Ekstern 
 
 
Intern 

 
 
 
10 
 
 
10 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 

 
 
 
Bestået/ikke- 
bestået 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
 
 
1.semester 
 
1. semester 
 
 
2. semester 
 
 
 
2.semester 
 
 
2. semester 

Valgfag/praktik: 
 
Valgfag / Praktik 
 

 
 
Intern 

 
 
30 

 
 
Bestået/ikke  
bestået 

 
 
3. semester 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
 
Stk. 5. B-linjen: 
B-linjen sigter mod undervisning i Gymnasieskolen, cf § 4, stk. 3. 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Gymnasiefag: 
  
Skriftligt emne*  
 
Mundtligt emne*  
 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
5* 
 
5* 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 
 
3. semester 
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Sprogfærdighed: 
 
Skriftlig 
sprogfærdighed og 
formidling* 
 
Mundtlig 
sprogfærdighed og 
formidling* 

 
 
 
 
Intern 
 
 
 
Ekstern 

 
 
 
 
5* 
 
 
 
5* 

 
 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
3. semester 
 
 
 
3. semester 

Valgfag / praktik: 
 
Valgfag/Fremmed-
sprogstilegnelse og -
pædagogik / 
Gymnasiepraktik 
 

 
 
 
 
 
Intern 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
Bestået/Ikke 
bestået 

 
 
 
 
 
3. semester 

Speciale ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
 
* Prøven i Skriftligt emne afvikles sammen med prøven i Skriftlig sprogfærdighed og 
formidling. Prøven i Mundtligt emne afvikles sammen med prøven i Mundtlig 
sprogfærdighed og formidling. 
 
Stk. 6. C-linjen: 
C-linjens 1. og 2. semester svarer til 2. del (60 ECTS) af et sidefag i fransk. 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Sprog og sprog- 
forståelse: 
Grammatik og  
sprogforståelse 
 
Mundtlig sprogpro- 
duktion  
 
Oversættelse  og 
version 

 
 
 
Ekstern 
 
 
Intern 
 
 
Ekstern 

 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
 
 
1. semester 
 
 
2. semester 

Litteratur og 
tekstforståelse: 
Værklæsning og 
litterær formidling 
 

 
 
 
Ekstern 

 
 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
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Frie opgaver: 
Emne 1 
 
Emne 2 
 
Emne 3 

 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 

 
5 
 
10 
 
10 

 
Bestået/ 
ikke bestået 
Bestået/ 
ikke bestået 
7-trinsskala 

 
1. semester 
 
2. semester 
 
2. semester 
 

Gymnasiefag: 
Skriftligt emne* 
 
Mundtligt emne* 

 
Intern 
 
Ekstern 

 
5* 
 
5* 

 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
3. semester 
 
3. semester 
 

Sprogfærdighed: 
Skriftlig 
sprogfærdighed og 
formidling* 
 
Mundtlig 
sprogfærdighed og 
formidling* 

 
 
 
Intern 
 
 
 
Ekstern 

 
 
 
5* 
 
 
 
5* 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
3. semester 
 
 
 
3. semester 

Valgfag / Praktik: 
Valgfag/Fremmed-
sprogstilegnelse og -
pædagogik / 
Gymnasiepraktik  

 
 
 
 
Intern 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
Bestået 
/ikke bestået 

 
 
 
 
3. semester 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
* Prøven i Skriftligt emne afvikles sammen med prøven Skriftlig sprogfærdighed og 
formidling. Prøven i Mundtligt emne afvikles sammen med prøven i Mundtlig 
sprogfærdighed og formidling. 
 
§ 26. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Modul i Frie opgaver består af følgende discipliner: 

• Emne 1 (C-linje) 
• Emne 2 (Generel A-linje og C-linje) 
• Emne 3 (Generel A-linje og C-linje) 
• Emne 4 (Generel A-linje)  
• Emne 5 (Generel A-linje)  
• Emne 6 (Generel A-linje)  

 
Stk. 3. Modul i profilen Litterær oversætter består af følgende discipliner (A-linje med særlig 
profil): 

• Oversættelsesteori 
• Historie og samfund 
• Litterært emne 
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• Grammatik og tekstlingvistik 
• Skriftlig oversættelse med kommentarer 
• Litteratur og æstetik 

 
Stk. 4. Modul i profilen Kulturformidler består af følgende discipliner (A-linje med særlig 
profil): 

• Interkulturel kommunikation 
• Historie og samfund 
• Litterært emne  
• Grammatik og tekstlingvistik 
• Skriftlig kommunikation og kulturformidling 
• Kultur og kommunikation 

 
Stk. 5.  Modul i Sprog og sprogforståelse består af følgende discipliner (C-linje): 

• Grammatik og sprogforståelse 
• Mundtlig sprogproduktion  
• Oversættelse og version 
• Skriftlig sprogfærdighed og formidling (A-, B- og C-linje) 
• Mundtlig sprogfærdighed og formidling (A-, B- og C-linje) 

 
Stk. 6. Modul i Litteratur og tekstforståelse består af følgende discipliner (C-linje): 

• Værklæsning og litterær formidling 
 
Stk. 7. Modul i Gymnasiefag består af følgende discipliner (B- og C-linje) 

• Skriftligt emne 
• Mundtligt emne 

 
Stk. 8. Modul i Valgfag og praktik består af følgende discipliner: 

• Valgfag (A-linje) 
• Fremmedsprogstilegnelse og –pædagogik (B- og C-linje) 
• Praktik (A-linje) 
• Gymnasiepraktik (B- og C-linje) 

 
Stk. 9. Modul i Speciale består af følgende discipliner (A-, B- og C-linje): 

• Speciale 
 
§ 27. Modulet Valgfag/Praktik kan den studerende frit sammensætte inden for en samlet 
ramme af 30 ECTS-point, dog ikke på B-linjen og C-linjen, hvor Valgfag/Praktik udgør 10 
ECTS-point. 
 
Stk. 2. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller 
kandidatuddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og 
iht. den der gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
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Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 28. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på 
kandidatuddannelsen er bestået. 
 
§ 29. For uddannelsens prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende 
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: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver 
 
§ 30. Modulet i Frie opgaver indeholder følgende discipliner:  

• Emne 1 
• Emne 2 
• Emne 3 
• Emne 4 
• Emne 5  
• Emne 6  
 

§ 31. Modulet i Frie opgaver giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Viden om og færdigheder i humanistiske analysemetoder, især inden for det 
lingvistiske, det litterære og det historisk-samfundsfaglige område. 

• Dybtgående kundskaber i fransk sprog, litteratur, historie og samfund. 
• Solide praktiske færdigheder i det franske sprog, såvel mundtligt som skriftligt. 
• Teoretisk kendskab til lingvistiske teorier og tilgange med særligt henblik på sikker 

forståelse af det franske sprog. 
• Teoretisk kendskab til Frankrigs og frankofone landes litteratur, historie og 

samfundsforhold. 
• Færdigheder i teoretisk og metodologisk reflektion over egne analyser. 
• Færdigheder i fremstilling og formidling på dansk og fransk med bevidsthed om 

modtagergruppen. 
• Færdigheder i anvendelse og diskussion af videnskabelige metoder i forhold til et 

komplekst stofområde. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger selvstændigt, 
systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode. 

• Kunne finde relevant information og bibliografi. 
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• Kunne se problemer og problemløsninger fra forskellige vinkler. 
• Kunne kombinere forskellige tilgange og synsvinkler på en problemstilling. 
• Kunne formidle faglige problemstillinger til både specialister og almenkyndige. 
• Kunne reflektere over og evaluere en given teoris og metodes anvendelighed samt 

forholde sig kritisk nuanceret til dens anvendelse. 
• Kunne fungere som formidler mellem den danske og den franske / de frankofone 

kulturer. 
• Kunne forholde almene problemstillinger til eget fagområde, samt perspektivere eget 

fagområde i forhold til almene problemstillinger. 
 
§ 32. Emne 1 – 6 (Seminar options) 
Disciplinbeskrivelse: 
Målet med emnerne er at give den studerende mulighed for at uddybe særlige aspekter af 
faget inden for en af de metodisk-teoretiske komponenter i tilknytning til uddannelsens 
centrale discipliner: sprog, litteratur samt historie og samfund. Gennem et mere 
detailorienteret studium af et enkelt afgrænset problem fokuseres der på evnen til at anvende, 
diskutere og vurdere fagets teoretisk-metodiske redskaber i forhold til fagets 
genstandsområde.  
Der lægges vægt på varierede undervisningsformer, f.eks. forelæsninger, studenteroplæg og 
diskussioner. 
Emnerne udbydes af Studienævn for Fransk, af et studienævn inden for Institut for Sprog, 
Litteratur og Kultur eller kan meritoverføres fra andre fag, cf. § 17 Stk. 1. og Stk. 2.  
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal kunne give og formidle en teoretisk reflekteret analyse af et afgrænset 
problem, reflektere over den anvendte teoris videnskabsteoretiske eller videnskabshistoriske 
egenart samt forholde sig kritisk og vurderende til den anvendte teori og metode. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som henholdsvis a) fri skriftlig prøve på dansk eller fransk, b) aktiv 
deltagelse, c) fri mundtlig prøve på dansk eller fransk på basis af synopsis, d) fri skriftlig 
prøve på fransk, e) fri skriftlige prøve på fransk og f) fri mundtlig prøve på fransk på basis af 
synopsis. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser a) 
Emne 1: 
Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på 8-10 sider på dansk eller fransk. Den 
skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele 
af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. Der beregnes 8-10 sider per studerende. Emnet og 
problemformulering skal være godkendt af vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur, 
hvoraf mindst 75% normalt skal være på fransk.  
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 5 ECTS. 
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Stk. 5. Eksamensbestemmelser b) 
Emne 2: 
Prøven aflægges i forbindelse med undervisningsforløbet. Den studerende præsenterer et 
selvvalgt emne på fransk, der har relation til indholdet i undervisningen samt besvarer en 
skriftlig øvelsesopgave på fransk, hvor emnet aftales med eksaminator. Omfanget af den 
skriftlige opgave er maks. 5 sider.  
 
Prøveform: Undervisningsdeltagelse med et mundtligt oplæg og en skriftlig øvelsesopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 

 
Stk. 6. Eksamensbestemmelser c) 
Emne 3: 
Prøven aflægges som en fri mundtlig eksamen på dansk eller fransk med synopsis. Emnetitel, 
ledsaget af en synopsis på maks 1½ side ekskl. bibliografi, afleveres inden for den af 
Studienævn for Fransk fastsatte afleveringsfrist og godkendes af vejlederen.  
 
Prøveform: Mundtlig prøve med skriftlig synopsis. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur (heraf ca. 10 minutter til præsentation og fremlæggelse). 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Stk. 7. Eksamensbestemmelser d) 
Emne 4: 
Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på 15-20 sider på dansk eller fransk. Den 
skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele 
af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. Der beregnes 15-20 sider per studerende. Emnet og 
problemformulering skal være godkendt af vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur, 
hvoraf mindst 75% normalt skal være på fransk.  
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Stk. 8. Eksamensbestemmelser e) 
Emne 5: 
Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på 15-20 sider på fransk. Den skriftlige 
opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Der beregnes 15-20 sider per studerende. Emnet og problemformulering skal 
være godkendt af vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur, hvoraf mindst 75% 
normalt skal være på fransk. Prøven aflægges sammen med prøven i Skriftlig sprogfærdighed 
og formidling (cf. § 54). 
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Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Stk. 9. Eksamensbestemmelser f) 
Emne 6: 
Prøven aflægges som en fri mundtlig eksamen på fransk  med synopsis. Emnetitel, ledsaget af 
en synopsis på maks 1½ side ekskl. bibliografi, afleveres inden for den af Studienævn for 
fransk fastsatte afleveringsfrist og godkendes af vejlederen. Prøven aflægges sammen med 
prøven i Mundtlig sprogfærdighed og formidling (cf. § 55). 
 
Prøveform: Mundtlig prøve med skriftlig synopsis. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur (heraf ca. 10 minutter til præsentation og fremlæggelse). 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 33.  Modulet i profileringen Litterær oversætter indeholder følgende discipliner: 

• Oversættelsesteori,   
• Historie og samfund  
• Litterært emne  
• Grammatik og tekstlingvistik 
• Skriftlig oversættelse med kommentarer  
• Litteratur og æstetik 

 
§ 34. Modulet i profileringen Litterær oversætter giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Færdighed i at foretage korrekte oversættelser fra fransk til dansk under hensyntagen 
til genremæssige krav og konventioner. 

• Sikkerhed i grammatik samt i valg af stil og genrer. 
• Solide praktiske færdigheder i det franske sprog, såvel mundtligt som skriftligt. 
• Evne til at omskrive uklare tekster på kildesproget til forståelige og klare tekster på 

målsproget. 
• Indsigt i kulturens betydning for formsproget. 
• Kendskab til litteraturanalytiske teorier og metoder. 
• Kendskab til koder og stilpræg inden for fransk og frankofon litteratur. 
• Evne til at fortolke litterært-æstetiske udtryk. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Kunne formulere, vurdere og analysere oversættelsesmæssige problemer. 
• Kunne omsætte specifikke kulturelle og tværæstetiske problemstillinger fra én kultur 

til en anden. 



 

  
18 

• Kunne skabe mening og forståelse på tværs af forskellige samfund. 
• Kunne anvende akademiske teorier og metoder som tilgang til oversættelse. 
• Kunne beherske kommunikative strategier med henblik på at skabe forbindelse 

mellem mennesker og tekster. 
• Kunne færdiggøre projekter og overholde deadlines. 
• Kunne formidle kompliceret stof målrettet og adækvat i forhold til en given 

målgruppe. 
 
§ 35.  Oversættelsesteori (Linguistic Theory in Translation Studies) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at opøve den studerendes evne til at beherske og vælge 
hensigtsmæssige og genremæssigt passende oversættelsesstrategier samt anvende akademiske 
metoder som tilgang til oversættelse. Der gives en oversigt over væsentlige teoretiske 
problemstillinger med henblik på oversættelse af fortrinsvis litterære tekster. Der fokuseres 
på relevante områder og begreber inden for oversættelsesteorien, fx stillejer og oversættelse 
af kulturemer. Desuden præsenteres forskellige genrer, komparative analyser af oversatte 
tekster fra fransk til dansk og fra dansk til fransk 
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på varierede undervisningsformer, f.eks. 
forelæsninger, studenteroplæg, diskussion og øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere grundigt kendskab til forskellige teorier og metoder inden 
for oversættelse samt demonstrere evne til at forholde sig kritisk og analyserende til 
oversættelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende præsenteres for en oversat tekst på 4-5 sider og skal under iagttagelse af 
enkelte sproglige elementer kunne redegøre for den anvendte oversættelsesstrategi. 
 
Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave. 
Hjælpemidler: Alle. 
Varighed: 3 dage. 
Censur og bedømmelse: Intern, Bestået/ ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 36. Historie og samfund (History and Social Studies) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at give den studerende indsigt i fransk og frankofon kultur med 
særskilt vægt på historie og samfundsforhold. Mere konkret skal den studerende opnå viden 
om og forståelse for franske, aktuelle samfundsforhold på baggrund af et solidt kendskab til 
Frankrigs nyere historie. Den studerende skal herudover opnå evne til at afgrænse og 
analysere en historisk-samfundsfaglig problemstilling. 
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på varierede undervisningsformer, f.eks. 
forelæsninger, studenteroplæg og diskussion. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal selvstændigt indkredse, analysere og perspektivere en historisk-
samfundsfaglig problemstilling med inddragelse af relevant, videnskabelig litteratur. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
En fri skriftlig hjemmeopgave på 15-20 sider ekskl. bibliografi på dansk eller fransk. Den 
skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele 
af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. Der beregnes 15-20 sider per studerende. Emnet og 
problemformulering skal være godkendt af vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur, 
hvoraf mindst 75% normalt skal være på fransk.  
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 37. Litterært emne (Seminar option in Literature) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er på baggrund af læste tekster at introducere til et afgrænset og 
særligt studeret litterært område eller emne.  
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på varierede undervisningsformer, f.eks. 
forelæsninger, studenteroplæg, diskussion og øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere kendskab til det litterære emnes faglige 
sammenhænge og centrale problemstillinger samt være fortrolig med den relevante 
faglitteratur. Den studerende skal selvstændigt kunne beskrive, analysere og perspektivere et 
litterært problem med inddragelse af videnskabelig litteratur. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri mundtlig eksamen på fransk med synopsis. Emnetitel, ledsaget af 
en synopsis på maks. 1½ side ekskl. bibliografi, afleveres inden for den af Studienævn for 
Fransk fastsatte afleveringsfrist og godkendes af vejlederen.  
 
Prøveform: Mundtlig prøve med skriftlig synopsis. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur (heraf ca. 10 minutter til præsentation og fremlæggelse). 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 38.  Grammatik og tekstlingvistik (Grammar and Textlinguistics) 
Disciplinbeskrivelse: 
Disciplinen omfatter moderne teoretisk og anvendt fransk grammatik og lingvistik. Der gives 
desuden en generel indføring i tekstlingvistik. Ved kursets begyndelse, aftaler faglæreren og 
deltagerne et antal grammatiske og tekstlingvistiske områder til særlig fordybelse samt 
tilhørende speciallitteratur. 
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på varierede undervisningsformer, f.eks. 
forelæsninger, studenteroplæg og diskussion. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal på baggrund af et nærmere aftalt eksamenspensum på 150 normalsider 
speciallitteratur kunne dokumentere et grundigt kendskab til grammatisk terminologi, til det 
franske sprogs syntaks og semantik, samt sprogbrug. Den studerende skal kunne diskutere 
grammatiske problemer ud fra en kritisk vinkel. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en mundtlig prøve. Der udleveres en tekst på højst 3000 typeenheder. 
Med anvendelse af eksempler fra denne ønskes der en pædagogisk fremstilling af et 
grammatisk emne, valgt af eksaminator blandt de opgivne områder. Herudover forventes det, 
at teksten udnyttes til yderligere punktkommentarer af diverse grammatiske fænomener. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Hjælpemidler efter eksaminandens valg. 
Forberedelsestid: 60 minutter. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 39.  Skriftlig oversættelse med kommentarer (Translation French-Danish ) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at træne den studerendes evne til at oversætte primært litterære 
tekster fra fransk til dansk under iagttagelse af den givne teksts form og stil samt kulturelle 
egenart. 
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på varierede undervisningsformer, der 
omfatter skriftlige opgaver samt f. eks. forelæsninger, diskussioner og øvelser.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere beherskelse af fransk og dansk skriftsprog samt evne til at 
oversætte fra fransk til dansk uden meningsforstyrrende fejl samt vise sikker brug i 
skriftsprogets centrale ordforråd. Oversættelsen skal dokumentere den studerendes evne til at 
omsætte en (fortrinsvis) moderne middelsvær litterær tekst til målsproget under iagttagelse af 
en ortografisk, grammatisk, semantisk og kulturelt adækvat gengivelse. Den studerende skal 
udvise evne til at vurdere og kommentere sine valg af oversættelsesstrategier. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden skriftlig hjemmeopgave. Den studerende får udleveret en litterær tekst af 
et omfang på ca. 4 normalsider, som skal oversættes til dansk. Teksten må ikke forefindes i 
oversættelse. Til opgavens besvarelse stilles et antal spørgsmål af oversættelsesteoretisk 
karakter, som skal besvares i relation til den producerede oversættelse. 
 
Prøveform: Bunden skriftlig opgave. 
Varighed: 1 uge. 
Hjælpemidler: Alle. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS 
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§ 40. Litteratur og æstetik (Literature and Aesthetics) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at udbygge og skærpe den studerendes bevidsthed om metodens 
betydning for læsningen af konkrete fransksprogede værker. Den studerende skal udbygge sin 
litteraturteoretiske viden og analytiske færdigheder med forståelse for litteraturens æstetisk-
kulturelle implikationer. Arbejdsformen vil være forelæsninger vekslende med oplæg fra de 
studerende. I tilfælde, hvor et specifikt forløb planlægges tværfagligt, vil der i princippet 
parallelt hermed udbydes specifikt franskfaglige workshops. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal selvstændigt indkredse, analysere og perspektivere en litterært-æstetisk 
problemstilling med inddragelse af relevant videnskabelig litteratur. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri mundtlig eksamen på dansk eller fransk med synopsis. Emnetitel, 
ledsaget af en synopsis på maks. 1½ side ekskl. bibliografi, afleveres inden for den af 
Studienævn for Fransk fastsatte afleveringsfrist og godkendes af vejlederen.  
 
Prøveform: Mundtlig prøve med skriftlig synopsis. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur (heraf ca. 10 minutter til præsentation og fremlæggelse). 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 41. Modulet i profileringen Kulturformidler indeholder følgende discipliner: 

• Interkulturel kommunikation 
• Historie og samfund 
• Litterært emne 
• Grammatik og tekstlingvistik 
• Skriftlig kommunikation og kulturformidling 
• Kultur og kommunikation 

 
§ 42. Modulet i profileringen Kulturformidler giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Indsigt i og viden om humanistiske analysemetoder, især inden for det lingvistiske, 
det litterære og det historisk-kulturelle område. 

• Dybtgående kendskab til fransk sprog, litteratur, historie og samfund. 
• Solide praktiske færdigheder i det franske sprog, såvel mundtligt som skriftligt. 
• Teoretisk kendskab til lingvistiske teorier og tilgange. 
• Grundigt funderet kendskab til Frankrigs og frankofone landes kultur, herunder 

litteratur, historie og samfundsforhold. 
• Solide og sikre færdigheder i klar og modtagerbevidst fremstilling og formidling på 

fransk og dansk. 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Kunne formidle mellem kulturer, specielt den danske og den franske/frankofone. 
• Kunne skabe mening og forståelse på tværs af forskellige samfund. 
• Kunne samarbejde med personer med en anden kulturbaggrund og en anden 

faglighed. 
• Kunne beherske kommunikative strategier med henblik på at skabe forbindelse 

mellem mennesker, fag og tekster. 
• Kunne foretage tværkulturelle sammenligninger med henblik på at løse interkulturelle 

kommunikationsopgaver 
• Kunne analysere, planlægge og udføre kommunikationsopgaver. 
• Kunne skabe nye ideer og projekter, alene eller i samarbejde. 
• Kunne færdiggøre projekter og overholde deadlines. 

 
§ 43. Interkulturel kommunikation (Intercultural Communication) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at opøve den studerendes evne til forholde sig analytisk og 
metodisk til formidling og kommunikation mellem kulturer, specielt mellem den danske og 
den franske og frankofone. Den studerende trænes i evnen til at analysere, planlægge og 
udføre forskellige kommunikationsopgaver for virksomheder og (kultur)organisationer, enten 
selvstændigt eller i samarbejde med andre. 
Kursets fokus ligger på kulturmøder og kommunikation på tværs af kulturer. Der gives en 
introduktion til begreber som fx nationalitet og livsstil og der arbejdes bl.a. med formidling af 
kulturelle værdier og identitet. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere indsigt i og viden om interkulturelle problemstillinger, fx i 
forhold til en virksomhed eller (kultur)organisation. Den studerende skal demonstrere indsigt 
i de behandlede kulturers særegenhed samt vise evne til at behandle en interkulturel 
problemstilling metodisk og med inddragelse af relevant teori. Den studerende skal 
eksplicitere den valgte teoretiske metode og redegøre for den valgte problemstilling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri mundtlig eksamen på dansk med udgangspunkt i en skriftlig 
synopsis. Emnetitel, ledsaget af en synopsis på maks. 1-2 sider ekskl. bibliografi, afleveres 
inden for den af Studienævn for Fransk fastsatte afleveringsfrist og godkendes af vejlederen.  
Synopsis kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende og skal ikke kunne gøres til 
genstand for individuel bedømmelse. Der beregnes 1-2 sider pr. studerende ekskl. bibliografi. 
Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt synopsis er 
udarbejdet i samarbejde med andre studerende, skal den studerende kunne gøre rede for hele 
synopsis ved den mundtlige eksamen. Synopsens eventuelle medforfattere må ikke være til 
stede i eksamenslokalet, før de selv skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
 
Prøveform: Mundtlig individuel prøve med skriftlig synopsis. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur.  
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Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 44. Historie og Samfund (History and Social Studies) 
Se § 36.   
 
§ 45. Litterært emne (Seminar option in Literature) 
Se § 37. 
 
§ 46.  Grammatik og tekstlingvistik (Grammar and Textlinguistics) 
Se § 38.  
 
§ 47.  Skriftlig Kommunikation og kulturformidling (Written Communication and 
Culture) 
Disciplinbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at give den studerende en grundlæggende teoretisk viden om og 
praktisk forståelse for, hvorledes kommunikation skabes, modtages og fortolkes. Den 
studerende trænes i at arbejde med relevante kommunikationsstrategier med henblik på 
udarbejdelse af forskellige skriftlige teksttyper rettet mod bestemte målgrupper. Den 
studerende skal opnå evne til kritisk at analysere og diskutere forudsætninger for 
kommunikationens dimensioner og virkninger. 
I undervisningen fokuseres der på praktisk planlægning og løsning af specifikke 
kommunikationsopgaver, hvor æstetiske virkemidler indgår. Områder som fx storytelling, 
websites, nyhedsbreve og reklamer inddrages. Desuden fokuseres specielt på retorik og 
argumentation. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere indsigt i og teoretisk viden om forskellige former for 
skriftlig kommunikation, fx i forhold til en virksomhed eller (kultur)organisation. Den 
studerende skal demonstrere evne til at definere, afgrænse og analysere begreber inden for 
forskellige teoridannelser med henblik på løsning af konkrete kommunikations- og 
formidlingsopgaver.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig hjemmeopgave på 8-10 sider på fransk med udgangspunkt i 
en konkret case. Der udarbejdes en eller flere frie og/eller bundne opgaver, fx udarbejdelse af 
en konkret kommunikationsopgave for en virksomhed eller (kultur)organisation. Der stilles 
desuden et antal metodologiske og teoretiske spørgsmål til udvalgte kommunikative aspekter 
ved det udleverede materiale og/eller de(n) producerede tekst(er). 
 
Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave. 
Varighed: 3 dage. 
Hjælpemidler: Alle. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS 
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§ 48. Kultur og kommunikation (Culture and Communication) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at bevidstgøre den studerende om betydningen af kulturelle 
og/eller historiske fænomener og manifestationer i Frankrig og/eller frankofone områder. 
Med afsæt i disciplinen Historie og Samfund skal den studerende opnå viden om og forståelse 
for karakteristiske franske og/eller frankofone kulturelementer og deres konkrete 
manifestationer. Desuden inddrages sammenligninger mellem sprogområdets selvopfattelse 
og andre landes opfattelse heraf.  
Den studerendes kulturelle opmærksomhed skærpes med henblik på at arbejde med 
kulturmøder samt formidle viden om kulturelle og/eller historiske forandringer set i et 
globaliseringsperspektiv. 
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på varierede undervisningsformer, f.eks. 
forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne arbejde analytisk og kontrastivt med et givent emneområde. Der 
opgives et tekstkorpus på 500 sider, hvoraf mindst 75% normalt skal være på fransk. 
Den studerende skal dokumentere indsigt i og teoretisk viden om forskellige kulturelle 
fænomener i Frankrig samt være i stand til at formidle denne viden på en sproglig korrekt og 
hensigtsmæssig måde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en mundtlig prøve på fransk med udgangspunkt i en skriftlig synopsis 
på fransk på 2-3 sider ekskl. bibliografi.  
 
Prøveform: Skriftlig synopsis med mundtligt forsvar. 
Forberedelsestid: Ingen 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 49. Modulet i Sprog og sprogforståelse indeholder følgende discipliner: 

• Grammatik og sprogforståelse 
• Mundtlig sprogproduktion  
• Oversættelse og version 
• Skriftlig sprogfærdighed og formidling 
• Mundtlig sprogfærdighed og formidling 

 
§ 50. Modulet i Sprog og sprogforståelse giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Teoretisk og praktisk læsefærdighed af fransksprogede tekster. 
• Praktisk og teoretisk korrekt, situationstilpasset og adækvat skriftlig udtryksfærdighed 

på fransk med bevidsthed og viden om stilniveau, genrer og diskurser, samt kendskab 
til og viden om argumentation, kommunikation og fremstilling. 
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• Praktisk og teoretisk korrekt, situationstilpasset og adækvat mundtlig 
udtryksfærdighed på fransk med baggrund i bevidsthed om forskellige stilniveauer og 
genrekonventioner og kommunikationssituationer i talt fransk. 

• Grammatisk teoretisk viden og metode samt analysefærdighed. Grammatisk kunnen 
med henblik på egen sproglig bevidsthed og produktion og formidling. 

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Kunne kommunikere situationstilpasset og varieret i en given fransk situation, 
mundtligt såvel som skriftligt. 

• Kunne identificere, beskrive, analysere og tage stilling til komplekse problemstillinger 
inden for det sproglige område, herunder arbejde metodisk. 

• Kunne analysere og fortolke sproglige udtryk på fransk i forhold til den sociale og 
kulturelle kontekst, hvori de indgår samt forholde sig interkulturelt og kritisk hertil. 

• Kunne demonstrere indsigt i sproglige discipliner og teorier samt formidle sproglige 
problemstillinger adækvat i forhold til målgruppen. 

• Kunne arbejde selvstændigt med at løse komplekse sproglige problemstillinger. 
• Kunne afgrænse og formidle et kompliceret stof målrettet og adækvat i forhold til en 

given målgruppe, mundtligt såvel som skriftligt. 
• Kunne overholde deadlines samt selvstændigt træffe og begrunde relaterede 

beslutninger. 
 
§ 51. Grammatik og sprogforståelse (Grammar and Linguistics) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omfatter moderne teoretisk og anvendt fransk grammatik med vægt på syntaks og 
sprogproduktion. Der gives en systematisk gennemgang af centrale grammatiske områder 
med henblik på at opøve den studerendes indsigt og færdigheder i det franske sprog. Der 
arbejdes kontrastivt inden for områder, der traditionelt frembyder problemer for 
dansksprogede fransktalende. 
Undervisningen foregår som forelæsninger og øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere et solidt og grundigt kendskab til det franske sprogs 
morfologi og syntaks. Den studerende skal kunne redegøre for og formidle de væsentligste 
områder inden for grammatikken i en pædagogisk hensigtsmæssig form, samt kunne henføre 
konkrete teksteksempler til relevante grammatiske regler. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden mundtlig prøve på dansk. Den finder sted på grundlag af en moderne 
fransk tekst på maks. 3000 typeenheder. Der stilles et overordnet, bredt spørgsmål, som skal 
besvares og formidles under hensyntagen til en hensigtsmæssig pædagogisk fremstilling. 
Desuden stilles et antal punktspørgsmål. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Ordbøger efter eksaminandens valg.  
Forberedelsestid: 60 minutter. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 



 

  
26 

Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS.  
  
§ 52. Oversættelse og version (Translation Studies) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med undervisningen er at træne de studerende i at oversætte tekster fra dansk til 
fransk og fra fransk til dansk. Desuden introduceres til elementære oversættelses- og 
kommunikationsteorier. Vægten lægges på oversættelsesteoretiske overvejelser med henblik 
på valg af hensigtsmæssige oversættelsesstrategier samt overvejelser over sprogtypologiske 
forskelle mellem dansk og fransk. 
Der arbejdes med forskellige teksttyper, typisk moderne litterær fiktion, essays og sagprosa. 
Der lægges i undervisningen vægt på den praktiske tilpasning til de sproglige konventioner, 
der er gældende på målsproget. Gennem praktisk oversættelse til dansk opøves bl.a. korrekt 
dansk sprogbrug herunder grammatik og tegnsætning samt sikkerhed i genre- og stilvalg.  
Gennem oversættelser til fransk trænes i beherskelse af morfologi og syntaks og der gives en 
indføring i idiomatiske udtryk.  
I undervisningen veksles mellem opgavegennemgang, diskussion og argumentation for valg 
af oversættelsesstrategi. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at producere en ortografisk, grammatisk og 
idiomatisk korrekt og kommunikativt adækvat oversættelse af en moderne ikke-fagsproglig 
tekst.  Den studerende skal vise sikkerhed i sit valg af hensigtsmæssige 
oversættelsesstrategier samt være i stand til at argumentere for den valgte strategi. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden skriftlig prøve, der aflægges under tilsyn. Den studerende stilles en 
opgave, der indeholder to tekster på henholdsvis dansk og fransk på tilsammen ca. 2000 
typeenheder. Ingen af de to tekster kan udgøre mindre end 800 typeenheder. Opgaveteksterne 
kan eventuelt være ledsaget af omgivende kontekst. Prøven består i en oversættelse af de to 
tekster. Desuden kommenteres et antal udvalgte eksempler i den ene og/eller i begge tekster 
med henblik på en redegørelse for særlige oversættelsesmæssige problemer og den valgte 
oversættelsesstrategi. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler.  
Varighed: 6 timer 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 53. Mundtlig sprogproduktion (Oral Profiency) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omfatter arbejde med dagligdags kommunikation og mere formel formidling og 
argumentation. Sprognormen er standardfransk, idet der dog tillades konsekvent brug af 
mindre regionale særtræk. Der arbejdes med en række temaer. Undervisningen har form af 
forelæsninger, dialog, og diskussion samt praktiske øvelser, f.eks. rollespil, lytteøvelser o.l. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere forståelse af fransk, beherske korrekt udtale, både i detaljer 
og i sammenhæng, demonstrere sikkerhed i brug af talesprogets fundamentale former og 
konstruktioner samt i det centrale ordforråd. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der opgives et eller to temaer af underviseren til eksamen. Ved forberedelsestidens 
begyndelse får eksaminanden udleveret en ulæst, ikke specialiseret tekst efter 1970 på ca. 
5000 typeenheder. Teksten skal have relation til det de(t) opgivne tema(er). 
Prøven former sig som en kort oplæsning (ca. 1200 typeenheder), en præsentation og en 
analyse af teksten og dens tematik (ca. 10 minutter), samt en diskussion med eksaminator 
med udgangspunkt i teksten.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Ordbøger og grammatikker efter eksaminandens valg.  
Forberedelsestid: 60 minutter. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 54. Skriftlig sprogfærdighed og formidling (Written Language Profiency) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende skal opnå færdigheder i at skrive og redigere 
tekster på fransk, herunder tekster om akademiske emner. Der arbejdes med udarbejdelse af 
skriftlige tekster med henblik på færdigheder i og bevidstgørelse om kontrastive sproglige 
forskelle og ligheder mellem dansk og fransk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Emne 5 (cf. § 32, Stk. 8) og prøven i Skriftligt emne 
(cf. § 61, Stk 4). Der lægges ved bedømmelsen af den skriftlige sprogfærdighed og formidling 
vægt på opgavens sproglige udformning, herunder den studerendes evne til at strukturere 
stoffet og til at udtrykke sig på et korrekt og adækvat fransk, der er tilpasset en given 
målgruppe. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 55. Mundtlig sprogfærdighed og formidling (Oral Language Profiency) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende skal opnå færdigheder i at formulere sig på et 
korrekt, flydende, varieret og situationstilpasset fransk. Den mundtlige sprogfærdighed opnås 
gennem deltagelse i den undervisning, der udbydes på fransk samt gennem øvelser i mundtlig 
sprogfærdighed. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Emne 6 (cf.  32, Stk 6) og prøven i Mundtlig emne 
(cf. § 61, Stk. 3). Den studerende skal med udgangspunkt i en skriftlig synopsis fremlægge og 
efterfølgende indgå i en dialog om synopsens emne. Ved bedømmelsen af den mundtlige 
sprogfærdighed lægges der vægt på den studerendes evne til at at udtrykke sig på et korrekt 
og adækvat fransk, der er tilpasset en given målgruppe. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 45 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 56. Modulet i Litteratur og tekstforståelse indeholder følgende discipliner: 

• Værklæsning og litterær formidling 
 

§ 57. Modulet Litteratur og tekstforståelse giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 

• Kendskab til centrale dele af Frankrigs litteratur fra det 17. århundrede og til i dag på 
baggrund af læste tekster. 

• Elementært kendskab til frankofone landes litteratur fra det 20. og 21. århundrede. 
• Kendskab til forskellige perioders opfattelse af litteraturen. 
• Kendskab til kulturens betydning for formsproget. 
• Elementært kendskab til det 20. århundredes litteraturteoretiske opfattelser. 
• Kendskab til litteraturanalytiske teorier og metoder og deres anvendelse. 

 
Kompetencer: 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Kunne analysere og fortolke litterære udtryk på fransk under iagttagelse af 
formsproget. 

• Kunne reflektere over og forholde sig kritisk til litterære teksters egenart. 
• Kunne formidle litteraturhistorisk viden målrettet og adækvat til en given målgruppe, 

mundtligt såvel som skriftligt. 
• Kunne anvende videnskabelige analysemetoder på et komplekst stofområde. 
• Kunne arbejde tværfagligt med litterære og kulturelle problemstillinger. 
• Kunne løse komplekse problemstillinger i samarbejde eller alene. 
• Kunne formidle et kompliceret stof målrettet og adækvat i forhold til målgruppen. 
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§ 58. Værklæsning og litterær formidling (Literature) 
Disciplinbeskrivelse 
Der læses værker primært fra det 20. og 21. århundrede. Med udgangspunkt i læsning af 
konkrete værker vægtes anvendelsen af teoretisk viden og analytiske færdigheder. 
Gennem workshops og mundtlige præsentationer fra grupperne opøves evne til at præsentere 
og formidle litterære problemstillinger, mundtligt såvel som skriftligt.  
Der udarbejdes én synopsis i grupper på 3-4 studerende. Synopsen afleveres i slutningen af 
semestret. 
  
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal dokumentere et indgående kendskab til litterær tekstanalyse og godtgøre 
beherskelsen heraf i praksis. Den studerende skal endvidere være i stand til at karakterisere 
teksten i dens litteraturhistoriske og kulturelle sammenhæng og kommentere den valgte 
teksttilgang. Der lægges vægt på, at den studerende kan fremhæve tekstens og formsprogets 
karakteristika samt perspektivere læsningen i relation til idéhistoriske og kulturelle særtræk. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser a) 
Prøven aflægges som en bunden skriftlig gruppeopgave på 5-8 sider per studerende. Alle 
opgavens dele, undtagen problemformulering og konklusion, skal kunne gøres til genstand 
for individuel bedømmelse. Opgavens emne vælges af underviseren med afsæt i de tre 
synopser, som er udarbejdet og afleveret i løbet af modulets tre semestre. Den skriftlige 
opgave udarbejdes herefter og kan evt. præsenteres med brug af IKT. Opgaven lægges til 
grund for et individuelt, mundtligt forsvar samt diskussion. Opgavens medforfattere, må ikke 
være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de selv skal eksamineres eller 
er blevet eksamineret.  
Ved bedømmelsen vægtes indholdet af den skriftlige og den mundtlige del lige. 
 
Prøveform: : Bunden skriftlig gruppeopgave og mundtlig individuel prøve. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser b) 
Alternativt aflægges prøven som en bunden skriftlig prøve under opsyn. En gennemgået 
litterær tekst lægges til grund for en tekstanalytisk redegørelse og indsættes i et 
litteraturhistorisk og/eller litteraturteoretisk perspektiv. Opgaven besvares på dansk. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Hjælpemidler: Der må benyttes hjælpemidler efter eksaminandens valg. 
Varighed: 5 timer. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 59. Modulet i Gymnasiefag består af følgende discipliner:  

• Mundtligt emne. 
• Skriftligt emne. 
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• Valgfag, Fremmedsprogstilegnelse og -pædagogik eller Gymnasiepraktik (den 
studerende kan vælge én af disse discipliner) 

 
§ 60. Modulet i Gymnasiefag giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Indsigt og viden om fagdidaktiske problemstillinger, generelt og inden for fagområdet. 
• Teoretisk kendskab til lingvistiske teorier og tilgange. 
• Teoretisk funderet kendskab til Frankrigs og frankofone landes kultur og litteratur 

samt historie og samfundsforhold. 
• Sikre færdigheder i at reflektere over egne anlyser samt placering af disse i en teoretisk 

og metodologisk sammenhæng. 
• Færdigheder i at anvende, diskutere og sammenligne forskellige videnskabelige 

metoder i forhold til komplekse stofområder. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 
Modulet giver kompetence til at: 

• Kunne reflektere over og evaluere en given teoris og metodes anvendelighed i forhold 
til undervisningen samt forholde sig kritisk nuanceret til dens anvendelse. 

• Kunne formidle og anskueliggøre et konkret stof med bevidsthed om målgruppens 
læring og progression.  

• Kunne skabe læringsforløb og undervisningsmateriale. 
• Kunne formulere sig korrekt og adækvat i forhold til målgruppen, mundtligt såvel 

som skriftligt. 
 

§ 61. Emner (Seminar options) 
Disciplinbeskrivelse: 
Emnerne er særligt studerede, afgrænsede emner inden for mindst to af fagets tre 
hovedområder Sprog, Litteratur eller Historie og Samfund. 
Emnerne har til formål at give den studerende kendskab til og overblik over fagets særlige 
sammenhænge og centrale problemstillinger samt øge den studerendes indsigt i og formidling 
af fagområder med særlig relevans for gymnasieundervisning.  
For afviklingen gælder følgende overordnede regler: De to emner skal repræsentere mindst to 
af fagets hovedområder, det ene skal afvikles mundtligt, det andet skriftligt. Begge prøver 
afvikles på fransk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere kendskab til emnets faglige sammenhænge og 
centrale problemstillinger samt vise fortrolighed med den relevante faglitteratur. Den 
studerende skal demonstrere overblik over centrale begreber og vise kendskab til den 
vigtigste forskning inden for det givne fagområde. Den studerende skal desuden kunne 
foretage teoretisk funderede analyser af forskellige metoder.  
Den studerende skal demonstrere evne til at formidle på en pædagogisk hensigtsmæssig og 
relevant måde i forhold til målgruppen samt være i stand til at inddrage didaktiske 
overvejelser i forbindelse med formidlingen. 
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Der ønskes en vurdering af, hvorledes det studerede emne/problem bedst kan behandles og 
formidles i en undervisningssituation. 
Den studerende skal kunne formulere sig korrekt og ubesværet såvel mundtligt som skriftligt 
på fransk under hensyntagen til målgruppen. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser a) 
Mundtligt emne aflægges som en mundtlig prøve på fransk på baggrund af en skriftlig 
synopsis på fransk på maks. 1½ side ekskl. bibliografi, som den studerende udfærdiger på 
baggrund af et selvvalgt emne inden for området. Prøven aflægges sammen med prøven i 
mundtlig sprogfærdighed (cf. § 55). 
 
Prøveform: Individuelt udarbejdet synopsis med mundtlig fremlæggelse. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser b) 
Skriftligt emne aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på fransk. Før opgavetitlen 
aftales endeligt, godkender faglæreren en problemformulering og et tekstkorpus på mindst 
800 normalsider, hvoraf mindst 75 % normalt skal være på fransk. Hjemmeopgavens omfang 
er 15-20 sider ekskl. bibliografi. Prøven aflægges sammen med prøven i skriftlig 
sprogfærdighed (cf. § 54). 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 62. Modulet i Valgfag/Praktik indeholder følgende discipliner:   

• Valgfag og Praktik (linje A) 
• Valgfag, Fremmedsprogstilegnelse og – pædagogik eller Gymnasiepraktik (linje B og 

C). 
 
§ 63. Gennem modulet Valgfag/Praktik får den studerende mulighed for at tone sin 
kandidatuddannelse i en bestemt faglig retning, herunder inddrage andre fagområder og 
dermed skærpe den individuelle kompetenceprofil. 
 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer: 

• Evne til at reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstillinger 
og videreudvikle egen faglig profil med metoder, teorier og analyseredskaber fra 
andre fagområder. 

• Evne til at inddrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige problemstillinger 
og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.  

• Evne til at belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over 
perspektivets betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. 

• Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 
kompetenceprofiler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for 
andre fagområder. 

• Evne til selvstændigt at forholde almene problemstillinger til eget fagområde, samt 
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perspektivere eget fagområde i forhold til almene problemstillinger. 
• Evne til at fungere som formidler mellem den danske og de fransktalende kulturer. 
• Evne til at opdage mønstre og forstå og fortolke tendenser i samfundet. 

 
Kompetencer 
Praktikforløbet giver den studerende praktiske kompetencer i at anvende faglige færdigheder 
i en konkret jobmæssig sammenhæng samt indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer, og 
hvad en virksomhed forventer af humanistiske kandidater. Praktikforløbet giver den 
studerende følgende faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne arbejde selvstændigt og praksisorienteret og anvende faglig viden, metoder og 
færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed eller 
organisation. 

• Kunne videreudvikle og perspektivere de faglige kompetencer i arbejdet med 
konkrete, praktiske opgaver. 

• Kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng og 
argumentere for på hvilke måder de kan bidrage i løsningen af konkrete opgaver for 
virksomheder eller organisationer.  

• Kunne konkretisere og omsætte ideer til tiltag, der er af værdi for den givne 
virksomhed eller organisation. 

• Kunne bringe egen viden i spil med andres viden og de arbejdsmæssige vilkår i en 
virksomhed eller organisation.  

• Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt inden for 
begrænset tid og ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv 
arbejdsindsats.  

• Kunne samarbejde med personer med andre uddannelsesbaggrunde om opnåelse af 
fælles projektmål.  

• Kunne samarbejde i større og mindre teams omkring projekter af kortere eller længere 
varighed. 

 
§ 64. Valgfag (Electives) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med Valgfag er at give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen en 
individuel profil under vejledning af en fastansat lærer. Valge(t)ne giver den studerende 
mulighed for fordybelse i centrale fagområder, jf. § 3, samt på tværs af disse områder. 
Valgfagets emne skal være en fordybelse i fagområdet Fransk Sprog, Litteratur eller Historie 
og Samfund eller i forholdet mellem fagområdet Fransk Sprog, Litteratur eller Historie og 
Samfund og andre relevante fagområder. 
På studiets A-linje kan der aflægges op til 3 valgfag à 10 ECTS, dog må den studerende 
maks. aflægge et valgfag i form af praktik. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere overblik over og selvstændig behandling af emnet samt 
kunne relatere det til uddannelsens titel Fransk eller den valgte profil inden for uddannelsen 
Litterær oversætter eller Kommunikation og kulturformidling.  
Valgfag kan afvikles på følgende måder: 
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a) Ved at følge et relevant undervisningstilbud på kandidatniveau på Det Humanistiske 
Fakultet, andre fakulteter ved Aarhus Universitet samt ved andre danske eller udenlandske 
højere uddannelsesinstitutioner. 
 
b) Ved at gennemføre et selvstuderet emne efter aftale med en vejleder. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af følgende to måder: 
 
Stk. 4 Eksamensbestemmelser a) 
Prøven aflægges gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i et 
undervisningsforløb samt ved besvarelse af en individuel fri skriftlig opgave, hvor emnet af-
tales med vejleder. Omfanget af opgaven er 15 sider. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
Opgaven skal i så fald omfatte 15 sider per studerende.  
Prøveform: Individuel prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Stk. 5. Eksamensbestemmelser b) 
Prøven aflægges ved tilfredsstillende besvarelse af en individuel fri skriftlig opgave på 25 
sider, hvor emnet aftales med vejleder. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde 
med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og 
konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgaven skal i så fald omfatte 
25 sider pr. studerende.  
 
Prøveform: Individuel prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke-bestået.. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 65. Fremmedsprogstilegnelse og – pædagogik (Second Language Acquisition and 
Didactics) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende et overblik over forskellige teorier og 
metoder inden for fremmedsprogstilegnelse og sprogpædagogik og -didaktik. Disciplinen 
skal øge den studerendes indsigt i den teoretiske og praktiske sammenhæng mellem 
undervisningsformer og sprogtilegnelse, specielt tilegnelse af fremmedsprog og skal desuden 
give den studerende redskaber til analyse af fremmedsprogsdidaktiske metoder og 
undervisningsmaterialer. Derudover bidrager undervisningen med redskaber, der gør den 
studerende i stand til at foretage teoretisk begrundede valg af undervisningsmetode og - 
materiale i planlægningen af undervisningsforløb i fransk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise overblik over centrale begreber og kunne dokumentere kendskab til 
væsentlig forskning inden for området. Den studerende skal desuden kunne foretage teoretisk 
funderet analyse af forskellige fremmedsprogspædagogiske metoder og fremmed-
sprogsdidaktisk materiale. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri mundtlig prøve. Den studerende præsenterer et relevant emne 
inden for området på baggrund af et tekstkorpus på ca. 500 sider. Emnet skal være godkendt 
af vejleder og skal knyttes til den anvendte faglitteratur. Prøven foregår som en mundtlig 
præsentation for et publikum bestående af eksaminator, censor, de øvrige kursusdeltagere 
samt andre interesserede. 
Prøveform: Fri mundtlig prøve (foran publikum) 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 
Hjælpemidler: Forskellige AV-redskaber, fx transparenter, handouts, Power Point o.l. 
Censur og bedømmelse: Intern, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 66. Praktik (Trainee Period) 
Disciplinbeskrivelse 
Praktikforløbets primære mål er at give den studerende mulighed for at arbejde med dele af 
fagets teori og metode i erhvervssammenhæng. Erfaringerne fra praktikforløbet skal derved 
give den studerende et akademisk perspektiv på en arbejdsmarkedssammenhæng. Praktikken 
skal endvidere afspejle de krav som stilles til det akademiske arbejdsmarked. 
Praktikforløbet etableres på den studerendes initiativ og gennem den studerendes opsøgende 
arbejde, i samarbejde med en faglig koordinator. Universitetet er ikke forpligtet til at sikre 
den studerende en praktikplads. Praktikforløbet skal forhåndsgodkendes af studielederen eller 
en anden udpeget VIP’er (praktikkoordinatoren). Forløbet ledsages af vejledning. Den 
studerende er tilknyttet en vejleder på faget og en ansvarlig kontaktperson på den givne 
arbejdsplads. 
Der udfærdiges en skriftlig praktikaftale mellem arbejdsstedet og Studienævn for Fransk. 
Aftalen skal præcisere praktikkens indhold samt forløbets varighed. Den studerende skal 
arbejde med fast definerede arbejdsopgaver i praktikvirksomheden fx i form af et projekt. 
Hvis den studerende i løbet af praktikperioden får nye eller andre arbejdsopgaver, skal aftalen 
genforhandles og godkendes på ny. 
Praktikforløbets varighed og art bestemmer, hvor mange ECTS-point praktikken giver, 
således at: 

• Et praktikforløb af mindst 1 måneds varighed, som kun i begrænset omfang involverer 
den studerendes kvalifikationer fra studiet, men som snarere trækker på dennes alment 
akademiske kompetencer, giver 10 ECTS-point. Der kræves en rapport på 8 sider, 
som inkluderer en formel beskrivelse af institutionen/virksomheden/jobfunktionen 
samt af hvordan den studerendes alment akademiske kompetencer har bidraget til 
løsningen af de stillede opgaver. 

• Et praktikforløb af mindst 2 måneders varighed, som i udpræget grad involverer den 
studerendes centrale kompetencer fra studiet, giver 20 ECTS-point. Der kræves en 
rapport på 16 sider, som indeholder en formel beskrivelse af 
institutionen/virksomheden/jobfunktionen samt af hvordan de gennem studiet 
erhvervede kompetencer har bidraget til løsningen af de stillede opgaver. I 
særdeleshed ønskes der en refleksion over, hvordan de erhvervede kompetencer 
samvirker i praksis. 

• Et praktikforløb af mindst 3 måneders varighed, som i udpræget grad involverer den 
studerendes kvalifikationer fra studiet, og hvor den studerende gives ansvar for 
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gennemførelsen af et afgrænset projekt (fx organisering af et kulturelt arrangement, 
oversættelse af en tekst til udgivelse eller opførelse mv.) giver 30 ECTS-point. Der 
kræves en rapport på 24 sider, som indeholder en formel beskrivelse af 
institutionen/virksomheden/jobfunktionen samt af hvordan de gennem studiet 
erhvervede kompetencer har bidraget til løsningen af de stillede opgaver. Der ønskes 
en refleksion over, hvordan de erhvervede kompetencer samvirker i praksis, samt i 
forlængelse heraf en detaljeret redegørelse for den studerendes konkrete arbejde med 
projektet. 

 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende beskriver arbejdspladsen og arbejdsopgaverne, samt reflekterer over 
sammenhængen mellem arbejdsopgaverne og de gennem studiet opnåede kompetencer. 
Rapportens indhold varierer som beskrevet ovenfor, afhængigt af praktikopholdets varighed, 
art og efterfølgende vægtning. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig rapport på 8 sider pr. måneds praktik.  
 
Prøveform: Individuel skriftlig rapport. 
Omfang: 8-24 sider. 
Censur og bedømmelse: Intern, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10, 20 eller 30 ECTS (afhængigt af praktikforløbets varighed og art). 
 
§ 67. Gymnasiepraktik 
 
Kompetencer 
Gymnasiepraktikforløbet giver de studerende praktiske kompetencer i at anvende faglige og 
pædagogiske færdigheder i en konkret jobmæssig undervisningssammenhæng samt indsigt i, 
hvordan et gymnasium fungerer, og hvad der dér forventes af humanistiske kandidater. 
 
§ 68. Gymnasiepraktik (Trainee Teaching) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med gymnasiepraktikordningen er at give den studerende mulighed for at arbejde 
med dele af fagets teori og metode i en erhvervsmæssig sammenhæng. Udover at overvære 
de involverede læreres undervisning kan den studerende – hvis forholdene tillader det – 
tilbydes at deltage i skolens øvrige liv som fx faggruppemøder, pædagogisk rådsmøder, 
fællestimer og lignende. I det omfang det er muligt, kan den studerende selv tilrettelægge og 
gennemføre undervisning i mindre omfang. 
Praktikopholdet planlægges individuelt i samråd med vejleder og tilknyttede gymnasielærere. 
Den studerende følger i praktikken mindst to lærere i ét fag. Således følger den studerende 
timer på forskellige niveauer. Praktikforløbet kan rent praktisk afvikles på to måder; intensivt 
i 14 dage eller mindre intensivt i en måned, og omfatter i alt cirka 20 undervisningstimer 
samt kortere samtaler med de involverede gymnasielærere. Praktikanten skal tilknyttes 
mindst to lærere på gymnasiet. 
Der stilles ingen formelle krav til gymnasielærerne. Der er altså ikke tale om egentlig 
vejledning af de studerende. Ej heller forventes der nogen form for evaluering fra gymnasiets 
side. 
Praktikstillingerne formidles via opslag fra Det Humanistiske Fakultet og kan søges af de 
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studerende via et ansøgningsskema, der er tilgængeligt på Fakultetets hjemmeside. 
Stillingerne slås op i maj med ansøgningsfrist 1. juni. Praktikken afvikles i november eller 
omkring november.  
I forbindelse med praktikken afholdes et fælles teoretisk undervisningsforløb i 
gymnasiepædagogik af Center for Undervisningsudvikling. Til forløbet udarbejder Center for 
Undervisningsudvikling en fagdidaktisk pensumliste. Undervisningsforløbet er obligatorisk 
for praktikanterne. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne reflektere over pædagogiske og fagdidaktiske problemstillinger i 
tilknytning til forskellige undervisningsfaktorer, undervisningens tilrettelæggelse eller 
gennemførelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig rapport på 10 sider. Den studerende vil få vejledning i 
rapportskrivning. 
 
Prøveform: Skriftlig rapport. 
Omfang: 10 sider. 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 69. Modulet  Speciale omfatter følgende discipliner: 

• Speciale  
 
§ 70. Modulet  Speciale giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Færdighed i grundig analyse, vurdering og refleksion i forhold til et udvalgt og 
komplekst sammensat emneområde.  

• Viden  om generelle og specifikke metoder inden for det valgte fagområde. 
• Færdighed i selvstændigt og kritisk at afgrænse, undersøge og analysere et nærmere 

fastlagt område med relation til Frankrig og/eller med relation til fransksprogede 
områder eller emner. 

• Færdighed i at formidle komplekse problemstillinger på videnskabelig baggrund og i 
en akademisk form. 

• Færdigheder i en reflekteret anvendelse af fagets videnskabelige metoder. 
• Kendskab til den for den valgte problemstilling relevante videnskabelige litteratur. 
• Kritisk sans ved udvælgelsen og anvendelsen af materiale og litteratur. 
• Selvstændig iagttagelse, analyse, argumentation og påvisning af sammenhænge inden 

for et komplekst stofområde. 
• Evne til klar fremstilling samt til sproglig korrekt formulering. 
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Kompetencer 
Specialet afrunder den studerendes mulighed for at erhverve sig en række generelle 
kompetencer. Den studerende skal kunne: 

• analysere en konkret situation ved anvendelse af konkrete teorier og metoder. 
• tilegne sig nye teorier og metoder som er relevante for en given problemstilling. 
• vurdere og reflektere over en given teoris og metodes anvendelighed  og relevans i en 

aktuel situation,  
• anvende teori og metoder i forhold til konkrete praksisser. 
• analysere og håndtere komplekse problemstillinger. 
• koble teori, metode og praksis. 
• selvstændigt afgrænse og tage stilling til problemfelter, herunder reflektere over 

relevansen af en problemafgrænsning, dvs. indgå i diskussioner af valg og fravalg i 
forhold til en given problemstilling. 

• inddrage og/eller anvende andres erfaringer i forhold til en given problemstilling.  
• foretage selvrefleksion, dvs. løbende foretage evaluering af teori- og metodevalg i 

forhold til praksis og på grundlag af dette evt. foretage nye eller supplerende valg af 
teori og metode. 

• reflektere over givne teorier og metoders videnskabsteoretiske grundlag. 
• udvise evne til målrettet at afslutte et større arbejde/undersøgelse inden for en fastlagt 

tidsramme. 
• demonstrere evne til retorisk tilrettelægning og fremstilling af videnskabelige 

argumenter samt til skriftligt at formidle et stof på højt fagligt niveau. 
 
§ 71. Speciale (Thesis) 
Disciplinbeskrivelse 
Specialet er en større, selvstændig afhandling af videnskabelig karakter med et selvvalgt 
emne. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere og beskrive en faglig problemstilling, reflektere og 
konkludere/vurdere ud fra det gennemførte specialearbejde. Som en del af dette skal den 
studerende demonstrere beherskelse af teorier og metoder inden for området Fransk Sprog, 
Litteratur, Historie og Samfund. Specialet skal indeholde et resumé på maks. 5 sider på 
dansk, hvis specialet er skrevet på fransk, eller på fransk, hvis specialet er skrevet på dansk. 
Resuméet vil indgå i den samlede bedømmelse. 
Ved udarbejdelsen af specialet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige 
principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til 
selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for området ’Fransk Sprog, 
Litteratur, Historie og Samfund’. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig opgave på dansk eller fransk med et vejledende omfang på 60-80 
sider ekskl. bibliografi og eventuelle bilag. Specialet kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at alle dele af specialet, undtagen problemformulering og konklusion, 
kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Omfanget er 60-80 sider per studerende. 
Specialeområdet aftales med specialevejlederen, som i samråd med den studerende udformer 
opgavens titel senest 1 måned før aflevering. Ved specialearbejdets start udarbejder den 
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studerende og vejlederen en Specialekontrakt, der indeholder specialeafhandlingens emne, en 
foreløbig problemformulering samt en forventet afleveringsdato. Kontrakten underskrives af 
den studerende og vejlederen og afleveres på Sekretariatetet for Fransk. 
 
Prøveform: Individuel.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS. 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 72. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 73. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, og som ønsker at blive 
overført til denne studieordning, kan få merit efter individuel behandling i Studienævnet for 
Fransk. 
 
§ 74. Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer Praktik/Valgfag/ 
Fremmedsprogstilegnelse og -pædagogik, Gymnasiepraktik, samt disciplinerne i 
profileringerne Litterær oversætter og Kulturformidler. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25 stk. 2, 3, 4, 5 og 6, § 32 stk. 2, 3, 4, 6, 7, 8 
og 9, § 35 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, § 43 stk. 2 og 3, § 47 stk. 2 og 3, § 48 stk. 2 og 3, § 51 stk. 2 og 3, § 52 stk. 2 og 3, § 
53 stk. 2 og 3, § 54 stk. 2 og 3, § 55 stk. 2 og 3, § 58 stk. 2, 3 og 4, § 61 stk. 2, 3 og 4, § 64 
stk. 2, 4 og 5, § 65 stk. 2, § 66 stk. 2, § 68 stk. 2 og § 71 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen 
august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.   


