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

• at udbygge den studerendes faglige viden og selvstændighed samt teoretiske og 
metodiske kvalifikationer i forhold til bachelorniveauet; 

• på grundlag af faglig og metodisk fordybelse at videreudvikle den studerendes 
kompetence til at bestride specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i 
videnskabeligt udviklingsarbejde, og  

• at kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse. 
 

Stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den 
studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomhe-
der, herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humani-
stiske og andre teorier og metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. Kvalifikationer og kompetencer  
Gennem arbejdet med den faglige substans giver kandidatuddannelsen i italiensk de stude-
rende følgende kvalifikationer: 

• Dybtgående kundskaber i italiensk sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold; 
• Færdighed i at kommunikere flydende skriftligt og mundtligt på italiensk til speci-

fikke målgrupper i passende sproglige registre; 
• Fortrolighed med fagets så vel som alment humanistiske analysemetoder især på 

det sproglige, det tekstlige, det litterære og det kulturhistoriske område og fær-
dighed i kritisk og målrettet anvendelse af dem; 

• Færdighed i at kunne søge, finde og bearbejde relevant litteratur. 
 

Gennem arbejdet med den faglige substans giver kandidatuddannelsen i italiensk de stude-
rende følgende faglige og sociale kompetencer: 

• Evne til at arbejde tværfagligt og tværkulturelt og herigennem tilvejebringe ny vi-
den;  

• Evne til at sætte sig selvstændigt ind i komplicerede problemstillinger og redegøre 
for dem såvel skriftligt som mundtligt; 

• Evne til at bearbejde store stofmængder; 
• Evne at kunne fungere som formidler mellem dansk og italiensk kultur. 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i italiensk forudsætter en relevant bestået bachelorud-
dannelse, jf. stk. 2-4. 
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Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med 
italiensk som centralt fag. 
 
Stk. 3.  Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er bestået bacheloruddannelse med 
italiensk som centralt fag og et andet fag inden for gymnasiets fagrække som tilvalg. 
 
Stk. 4. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med 
et andet fag inden for gymnasietsfagrække som centralt fag kombineret med 1. del (45 ECTS) 
af italiensk sidefag. 
 
 
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 

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: Uddannelsesstruktur 
 
§ 6. Kandidatuddannelsens A-linje består af 2 års studier i italiensk. 
 
Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i italiensk kombineret med 1 års 
studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i italiensk. 
 
Stk. 4. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studie-
forløb 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 kvalifika-
tioner og kompetencer. 
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§ 8. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magiste-
rii) 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 Itali-
ensk kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrun-
det 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, 
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 eksamina-
tor(erne), eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedøm-
mes 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, findes aktivitetskravet defi-
neret under de enkelte prøver. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgs-
mål 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 opgavebe-
svarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne 
bedømmes individuelt.  
 
§ 16. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afhol-
delsen, fastsætter studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Dato-
en 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 
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vedkommende dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I bereg-
ningen 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 studie-
nævnet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplys-
ning 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). Studie-
nævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller 
udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddan-
nelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som bestået/godkendt. Hvis det pågæl-
dende 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 fuldtids-
studerendes 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 Sup-
plement der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver op-
lysninger om universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelses-
system.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universi-
tetet på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med 
angivelse af ECTS-point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: En normalside svarer til 1400 typeenheder 
(tegn + mellemrum) for prosa, 16 vers for dramatisk/episk poesi, 14 vers for lyrisk poesi. 
Tekster fra før 1650 tæller dobbelt. De to første normalsider af lyriske digte tæller dobbelt i 
forhold til grundberegningen, dvs. eksklusive tillæg for tekster fra før 1650. Ved opgivelser 



 

  
6 

af andre teksttyper (fx film, tv-udsendelser, billeder, dialekttekster m.m.) sker normalsidebe-
regningen efter retningslinjer som fastsættes af Studienævnet for Italiensk.  
 
§ 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. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver indgår den studerendes stave- og for-
muleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår 
modificerende i bedømmelsen. 
 
§ 22. Studienævnet for Italiensk 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 
 
§ 23. Kandidatuddannelsen i italiensk kan afvikles på tre måder:  

• 2 års studier i italiensk (A-linjen); 
• 1 års studier i italiensk kombineret 1 års studier i et andet fag inden for gymnasiets 

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

 
§ 24. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Modulet Sprog & Kultur består af Avanceret Sprogfærdighed, Sprogligt emne, Mid-
delalder & Renæssance (kun på A-linjen) samt på C-linjen Grammatik, Litteraturhistorie, 
Skriftlig og Mundtlig Sprogfærdighed. 
 
Stk. 3. Modulet Kommunikationsanalyse (på A-linjen) består af Kultur-, medie- og tekstana-
lyse, Strategisk Kommunikation og Projekt i kommunikationsanalyse. 
 
Stk. 4. Modulet Frie emner. 
 
Stk. 5. Modulet Valgfag/Praktik består af Valgfag/Praktik (på A-linjen, se også § 25) eller 
Gymnasiepraktik (på B-linjen og C-linjen). 
 
Stk. 5. Speciale. 
 
§ 25. Modulet Valgfag/Praktik (på A-linjen) sammensættes af den studerende inden for en 
samlet ramme af 30 ECTS-point. 
 
Stk. 2. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller kan-
didatuddannelser 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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§ 26. Oversigt over uddannelses prøver med angivelse af bedømmelse og prøveplacering: 
A-linjen: 
 
Prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul Sprog & Kultur:  
 
Sprogligt emne 
Avanceret Sprogfærdighed 
Middelalder & Renæssance 
 

 
 
Ekstern 
Intern 
Intern 
 

 
 
10 
10 
10 
 

 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
1. semester 
1. semester 
 

Modul Kommunikationsanalyse: 
 
Kultur-, medie- og tekstanalyse 
Strategisk kommunikation 
Projekt i Kommunikationsanalyse 
 

 
 
Intern 
Intern 
Intern 

 
 
10 
10 
10 

 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

 
 
2. semester 
2. semester 
2. semester 

Modul Valgfag og Praktik: 
 
Valgfag eller Praktik 

 
 
Intern 

 
 
30 

 
 
B/IB 
 

 
 
3. semester 
 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
 

 
B-linjen:  
 
Prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul Sprog & Kultur: 
 
Sprogligt emne 
Avanceret Sprogfærdighed 
 

 
 
Ekstern 
Intern 
 

 
 
10 
10 
 

 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
 

 
 
1. semester 
1. semester 
 

Modul Valgfag og Praktik: 
 
Valgfag eller Praktik 

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
B/IB 
 

 
 
1. semester 
 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 2. semester 
 

 
C-linjen:  
 
Prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul Sprog & Kultur: 
 
Grammatik 
Litteraturhistorie 
Skriftlig Sprogfærdighed 
Mundtlig Sprogfærdighed 
Sprogligt emne 
Avanceret Sprogfærdighed 

 
 
Ekstern 
Intern 
Intern 
Ekstern 
Ekstern 
Intern 
 

 
 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 

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

 
 
1. semester 
1. semester 
2. semester 
2. semester 
3. semester 
3. semester 
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Modul Frie emner: 
 
Frit emne 1 
Frit emne 2 
 

 
 
Intern 
Ekstern 

 
 
10 
10 

 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
 

 
 
1. semester 
2. semester 
 

Modul Valgfag og Praktik: 
 
Valgfag/gymnasiepraktik 
 

 
 
Intern 
 

 
 
10 

 
 
B/IB 
 

 
 
3. semester 

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 27. Den studerende kan ikke aflevere specialet, før samtlige andre prøver på kandidatud-
dannelsen er bestået. 
 
Stk. 2. På C-linjen kan den studerende ikke indstille sig til eksamen i Sprogligt emne, før 
prøven i Grammatik er bestået. 
 
Stk. 3. På C-linjen kan den studerende ikke indstille sig til eksamen i Avanceret Sprogfærdig-
hed, før prøverne i Mundtlig og Skriftlig Sprogfærdighed er bestået. 
 
§ 28. 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 
 
§ 29. Modulet Sprog & Kultur (Language and Culture) giver følgende kvalifikationer:  

• Færdighed i at udtrykke sig flydende på italiensk både skriftligt og mundtligt på 
en sikker og situationstilpasset måde; 

• Beherskelse af de grammatiske funktionselementers brug i italiensk, herunder 
deres rolle i forbindelse med pragmatiske og tekstuelle fænomener; 

• Indsigt i de vigtigste former for sproglig variation m.h.t. udtale, grammatik og 
tekststrukturering; 

• Bevidsthed om de væsentligste ligheder og forskelle mellem dansk og italiensk; 
• Evne til inden for de nævnte områder at formulere generelle regler på basis af 

konkrete eksempler; 
• Færdighed i at analysere og fortolke italienske tekster med inddragelse af deres 

sproglige, litterære og kulturelle egenart. 
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Den studerende erhverver sig faglige og sociale kompetencer med hensyn til: 
• At kunne forholde sig bevidst og kritisk til egen og andres produktive og recep-

tive sprogbrug med henblik på at kunne vælge eller rådgive andre ved valg af 
formuleringer, der passer ind i en given kontekst, samt med henblik på at anven-
de strategier til opnåelse af optimal sprogbeherskelse; 

• At skelne mellem acceptabel og ikke-acceptabel sprogbrug, dels generelt, dels i 
forhold til forskellige kommunikationssituationer med dertil svarende sprog-
brugstyper og registre; 

• At tolke sprogbrugeres motiver til at udtrykke sig på en bestemt måde og fra-
vælge mulige alternativer; 

• Selvstændigt at kunne anvende videnskabelige analysemetoder på sproglige, lit-
terære og kulturelle problemstillinger, også i et tværfagligt perspektiv; 

• At kunne formidle et kompliceret stof på en målrettet og adækvat måde såvel 
skriftligt som mundtligt. 

 
§ 30. Grammatik (C-linjen) (Grammar) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at videreudvikle den studerendes færdigheder med hensyn til at 
foretage en syntaktisk og semantisk analyse på sætnings- og syntagmeniveau især med fokus 
på kommunikative og tekstuelle fænomener gennem arbejdet med grammatiske kategorier og 
funktionsord. Dertil kommer visse ledstillingsfænomener. Undervisningen foregår på hold, 
og der lægges vægt på arbejdsformer der omfatter forelæsninger, holddiskussioner samt 
skriftlige hjemmeopgaver. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der fordres (a) fortrolighed med hovedområderne i italiensk syntaks med speciel vægt på 
teoretisk og praktisk indsigt i de grammatiske funktionselementers brug og disses rolle i for-
hold til pragmatiske og tekstuelle fænomener og (b) teoretisk og praktisk indsigt i de vigtigste 
former for sproglig variation. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende får forelagt en ulæst italiensk tekst på ikke over 2400 typeenheder, skrevet 
efter 1980 på moderne normalprosa. I forbindelse hermed stilles der et større eller to mindre 
spørgsmål af generel karakter samt et eller flere punktspørgsmål. Spørgsmålene besvares på 
dansk. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve under tilsyn. 
Hjælpemidler: Alle ordbøger. 
Varighed: 5 timer. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 31. Litteraturhistorie (C-linjen). (History of Literature) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at indføre den studerende i centrale dele af Italiens litteratur og 
kultur fra Middelalderen til i dag gennem læsning af originale tekster. På kurset introduceres 
centrale idehistoriske og litteraturhistoriografiske begreber, og der lægges vægt på kendskab 
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til væsentlige og repræsentative forfatterskaber. Undervisningen foregår på hold, og der læg-
ges vægt på arbejdsformer der omfatter læsning af primær- og sekundærtekster tekster, 
mundtlige bidrag fra de studerende, holddiskussioner samt forelæsninger fra underviseren. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves kendskab til hovedtrækkene i italiensk kultur og litteratur fra Middelalderen til i 
dag. Den studerende skal kunne diskutere væsentlige tekster og forfatterskaber og indplacere 
dem i en litteratur- og idehistorisk sammenhæng. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende opgiver et repræsentativt pensum på ca. 350 normalsider primærlitteratur og 
350 normalsider sekundærlitteratur baseret på de i undervisningen gennemgåede tekster eller 
tilsvarende tekstmateriale. Ved forberedelsestidens begyndelse får den studerende udleveret 
et eller flere tekststykker samt et eller to spørgsmål med tilknytning dertil. Prøven former sig 
som en dialog mellem den studerende og eksaminator og tager udgangspunkt i det eller de 
udleverede tekststykker og spørgsmål. 
 
Prøveform: Individuel, mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Under forberedelsen må alle hjælpemidler anvendes. 
Varighed: 30 min. 
Forberedelsestid: 30 min. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 32. Skriftlig Sprogfærdighed (C-linjen). (Written Proficiency) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at opøve den studerendes færdighed i skriftlig kommunikation 
og formidling på italiensk, både receptivt og produktivt. Der oparbejdes endvidere en be-
vidsthed om de vigtigste sprogligt og kulturelt betingede særtræk ved forskellige registre i 
skriftligt italiensk. Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på arbejdsformer der 
omfatter øvelser i skriftlig fremstilling med diskussion. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves færdighed i at udforme en klar, veldisponeret og velargumenteret fremstilling på 
italiensk. Den studerende skal kunne udtrykke sig på korrekt italiensk og vise færdighed i at  
vælge ord og konstruktioner på en måde der er præcis og adækvat i forhold til det behandlede 
emne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Med udgangspunkt i et forelagt tekst- og evt. billedmateriale skal den studerende udfærdige 
et essay af et vejledende omfang på ca. 3-5 sider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve under opsyn. 
Hjælpemidler: Italiensk-italiensk ordbøger og tilsvarende databaser. 
Varighed: 5 timer. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
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§ 33. Mundtlig sprogfærdighed (C-linje). (Oral Proficiency) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at opøve den studerendes færdighed i mundtlig kommunikation 
og formidling på italiensk, både receptivt og produktivt. Der oparbejdes endvidere en be-
vidsthed om de vigtigste sprogligt og kulturelt betingede særtræk ved forskellige registre i 
mundtligt italiensk. Undervisningen i disciplinen foregår på hold, og der lægges vægt på ar-
bejdsformer der omfatter øvelser i samtale og mundtlige fremlæggelser, holddiskussioner 
samt gruppearbejde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal være i stand til at udtrykke sig på et klart og korrekt italiensk på grund-
lag af en sikker beherskelse af sprogets udtale, morfologi, syntaks, dets centrale ordforråd, de 
almindeligste idiomatiske vendinger samt samtale- og fremstillingsstrategier.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende have opnået godkendelse for mindst 
to mundtlige oplæg i forbindelse med undervisningen i sprogfærdighed. I modsat fald afleve-
res en skriftlig synopsis på 3 sider på italiensk for hvert manglende oplæg. Eksamen aflægges 
normalt sammen med eksamen i frit emne 2.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve (aflægges normalt sammen med frit emne 2). 
Varighed: 30 min. for den kombinerede prøve i emne og sprogfærdighed. Hvis prøven afhol-
des separat med udgangspunkt i en ekstemporaltekst: 20 min. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 34. Sprogligt emne. (Linguistic Subject) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give indsigt i et større eller flere mindre områder inden for 
italiensk sprog, fx morfosyntaks, leksikologi, fonetik eller en kombination heraf, evt. også 
med inddragelse af tekst- socio- etc. -lingvistik og en almen historisk og kulturel baggrund. 
Emnet/emnerne behandles såvel m.h.t. det nutidige sprog som historisk. Fænomenernes op-
rindelse i latin eller andre sprog inddrages; hertil kommer aspekter som sprogvariation (evt. 
dialekter) samt sammenligning med andre sprog, især romanske. Som baggrund for beskæfti-
gelsen med den historiske dimension studeres de vigtigste lydudviklinger fra latin til itali-
ensk. Undervisningen i disciplinen foregår på hold, og der lægges vægt på arbejdsformer der 
omfatter forelæsninger, læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige bidrag fra de stu-
derende, samt holddiskussioner. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves en bred teoretisk orientering, en omfattende praktisk fortrolighed med det italien-
ske sprog og et dybtgående kendskab til et stort eller flere mindre områder af italiensk, syn-
kront og diakront, inkl. lydudvikling. Med udgangspunkt i en tekst (evt. flere tekstpassager) 
skal den studerende kunne give en klar, grundig og metodisk konsekvent fremstilling af fore-
lagte sproglige problemstillinger, herunder evt. også påpege og diskutere fænomener, der er 
karakteristiske for de studerede emner.  
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en bundet skriftlig opgave under tilsyn. Eksaminanden få forelagt en 
eller flere tekster af et omfang på tilsammen højst 3000 typeenheder, i tilknytning til hvilke 
der stilles et eller flere spørgsmål inden for et af de studerede områder. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig opgave under tilsyn. 
Hjælpemidler: Alle ordbøger, der ikke indeholder etymologiske forklaringer. 
Varighed: 5 timer. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning 10 ECTS. 
 
§ 35. Avanceret Sprogfærdighed. (Advanced Proficiency) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at videreudvikle den studerendes sprogfærdighed på italiensk 
såvel skriftligt som mundtligt. Undervisningen er emnebaseret, foregår på hold, og der læg-
ges vægt på arbejdsformer der omfatter mundtlige bidrag fra de studerende, holddiskussioner 
samt gruppearbejde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere en sikker og situationstilpasset beherskelse af skre-
vet og talt italiensk, herunder beherskelse af en varieret og nuanceret brug af et stort ordfor-
råd, af alle almindelige syntaktiske og tekstuelle strukturer samt af en korrekt og naturlig in-
tonation.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af to dele: a) aktiv deltagelse med aflevering af 3-5 skriftlige opgaver på itali-
ensk af et omfang af i alt ca. 8 sider, der godkendes af læreren, og b) en mundtlig prøve på 
basis af et materiale valgt af eksaminator inden for et opgivet pensum på mindst 200 NS af 
det i undervisningen gennemgåede. 
Hvis de under a) nævnte krav ikke er opfyldt, afleveres en bunden fremstilling på italiensk af 
ca. 10 sider med udgangspunkt i 2-3 spørgsmål, der knytter sig til det i undervisningen gen-
nemgåede emne. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Varighed: 30 min. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning 10 ECTS. 
 
§ 36. Middelalder & Renæssance. (The Middel Ages and the Renaissance) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er på grundlag af originale tekster inden for et nøjere afgrænset 
emne at uddybe de studerendes indsigt i den italienske kultur i Middelalderen og Renæssan-
cen og dennes betydning i en bredere europæisk sammenhæng. Der lægges vægt på væsentli-
ge forfatterskaber, genrer og temaer inden for periodens kulturelle og idehistoriske kontekst. 
Der kan inddrages såvel skønlitterære som andre originaltekster, og i et vist omfang også 
eksempler på andre kunstneriske udtryksformer. I undervisningen lægges der vægt på ar-
bejdsformer der omfatter forelæsninger, læsning af primær- og sekundærtekster, oplæg med 
synopsis fra de studerende, samt holddiskussioner. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere og perspektivere italiensksprogede tekster fra perioden 
og andet materiale gennemgået i undervisningen, også i relation til periodens kulturelle og 
idehistoriske kontekst med inddragelse af relevante teorier. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen afholdes på baggrund af en godkendt synopsis (højst 5 sider), der tager udgangs-
punkt i et pensum på mindst 400 NS, hvoraf mindst 250 NS primærtekster. Synopsis afleve-
res senest 14 dage før eksamen. Eksamen former sig som a) et oplæg på max. 15 min. og b) 
en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve med synopsis. 
Varighed: 30 min. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
§ 37 Modulet Kommunikationsanalyse (Communication Analysis) giver følgende kvalifikati-
oner:  

• Indsigt i kommunikationsteorier og i tekstanalytiske metoder og færdighed i kri-
tisk og målrettet anvendelse af dem; 

• Kendskab til kultur-, medie- og tekstteorier og teorier og metoder inden for inter-
kulturel kommunikation. 

 
Den studerende erhverver sig faglige og sociale kompetencer med hensyn til: 

• Evne til at kunne formulere en problemstilling inden for feltet kommunikationsanaly-
se, undersøge den på et videnskabeligt grundlag og formidle sine resultater; 

• Evne til at reflektere over og evaluere en kommunikationsteoretisk metodes anvende-
lighed på et givet materiale. 

 
§ 38. Kultur-, medie- og tekstanalyse. (Culture-, Media- and Text Analysis) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at forøge den studerendes indsigt i kultur-, medie- og tekstanaly-
se. Der bygges til dels på allerede kendt teori og introduceres til supplerende teorier med 
vægt på at anvende dem i praktisk analysearbejde. I analysen inddrages i relevant omfang 
både sprogligt, visuelt og auditivt materiale, og analyseobjektet indsættes i en bredere kon-
tekst mht. fx afsender- og modtagerforhold. Undervisningen i disciplinen foregår på hold, og 
der lægges vægt på arbejdsformer der omfatter læsning af primær- og sekundærtekster, 
mundtlige bidrag fra de studerende, holddiskussioner samt gruppearbejde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere dyb forståelse af en specifik teori (blandt de gen-
nemgåede) samt illustrere dens anvendelse i praksis. Analysen perspektiveres med inddragelse af 
anden teori. Ligeledes forventes det, at den studerende indsætter analyseobjektet i en bredere 
kontekst og inddrager disse forhold i sin analyse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: a) som en mundtlig diskussion og perspektivering af 
et indleveret Projekt (se §. 39) der er forudsætningen for denne prøveform; eller b) som en 
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individuel mundtlig prøve, hvor den studerende trækker et teoretisk spørgsmål og får udleve-
ret en ekstemporaltekst til analyse. 
 
Prøveform: a) Mundtlig diskussion og perspektivering af et projekt; b) Individuel mundtlig 
prøve. 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. 
Varighed: 30 minutter, med 60 minutters forberedelse for b). 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 39. Strategisk kommunikation. (Strategic Communication) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at opøve den studerendes færdigheder i at analysere kommunika-
tionsstrategier både mht. kohærens og effektivitet på baggrund af kontekstuelle faktorer, fx 
afsender- og modtagerforhold. Den studerende opøver sine evner mht. analyse af enkelte dele 
af en producents kommunikation, af kontekstuelle faktorer (fx socialt, økonomisk eller sprog-
ligt) og af sammenhængen mellem disse enkeltdele. Analysen funderes på et relevant teore-
tisk grundlag, der giver den studerende øget indsigt i allerede kendte teorier og viden om nye. 
I analysen inddrages i relevant omfang både sprogligt, visuelt og auditivt materiale, og der 
lægges vægt på at beskrive forholdet mellem en given producents forskellige typer af kom-
munikation (fx reklame, webside, slogan, logo, principprogram, mission, etc.). Undervisnin-
gen i disciplinen foregår på hold, og der lægges vægt på arbejdsformer der omfatter læsning 
af primær- og sekundærtekster, mundtlige bidrag fra de studerende, holddiskussioner samt 
gruppearbejde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere færdigheder mht. at analysere en flerhed af tekster fra 
samme producent (organisation, politiker, virksomhed, etc.). Den studerende skal endvidere 
kunne redegøre for kontekstuelle forholds betydning for den kommunikation, analyseobjek-
terne er en del af. Endelig forventes den studerende at kunne påpege styrker og svagheder ved 
kommunikationen samt på baggrund heraf at vurdere producentens strategi. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: a) som en mundtlig diskussion og perspektivering af 
et indleveret Projekt (se § 39), der er forudsætningen for denne prøveform; eller b) som en 
individuel mundtlig prøve, hvor den studerende trækker et teoretisk spørgsmål og får udleve-
ret en eller flere ukendte tekster til analyse. 
 
Prøveform: a) Mundtlig diskussion og perspektivering af et projekt; b) Individuel mundtlig 
prøve. 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. 
Varighed: 30 minutter, med 60 minutters forberedelse for b). 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
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§ 40. Projekt i Kommunikationsanalyse. (Project in Communication Analysis) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at øge den studerendes indsigt i nogle af de enten under § 37 
eller § 38 beskrevne forhold efter den studerendes eget valg. Den afvikles som selvstudium 
under vejledning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Det fordres et sikkert kendskab til teorier inden for kultur- og kommunikationsanalyse, og 
deres praktiske anvendelse demonstreres på empirisk materiale. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en individuel fri, skriftlig hjemmeopgave af et omfang af ca. 20 sider, 
heraf et resumé på 3-5 sider. Hvis opgaven forfattes på dansk, skal resuméet være på italiensk 
og omvendt.  
 
Prøveform: Individuel fri, skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 41. Modulet Frie Emner (Elective Courses) (C-linjen) giver kvalifikationer med hensyn til:  

• At kunne afgrænse et emne, formulere en problemstilling og formidle resultater 
på et videnskabeligt grundlag; 

• At kunne demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for 
fagområdet samt forståelse for sammenhængen mellem disse; 

• At kunne strukturere et stof, belyse det fra forskellige vinkler, argumentere samt 
drage konklusioner; 

• At kunne søge, finde og bearbejde relevant litteratur. 
 
Den studerende erhverver sig faglige og sociale kompetencer med hensyn til: 

• At kunne vurdere, vælge og anvende adækvate videnskabelige metoder under 
hensyntagen til en undersøgelses problematik og formål; 

• At kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger selvstændigt, 
systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode; 

• At kunne reflektere over og evaluere en given teoris og metodes anvendelighed i 
forhold til et givet stof; 

• At kunne formidle faglige problemstillinger til et bredere publikum. 
l både specialister og et bredere publikum?? 

§ 42. Frit emne 1. (Elective Course 1) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med frit emne 1 er at den studerende supplerer de under studiet af de obligatoriske 
discipliner erhvervede kvalifikationer og kompetencer og får lejlighed til at fordybe sig i et 
nærmere afgrænset delområde. Undervisningen foregår som seminar og kollokvium. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne formulere en problemstilling inden for et overordnet område og 
være i stand til selvstændigt at søge litteratur, til at strukturere sin undersøgelse samt til at 
argumentere for sine konklusioner gennem en stringent, klar og veldisponeret fremstilling. 



 

  
16 

 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på ca. 10 sider. Emnet skal forhåndsgod-
kendes af vejleder. 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problem-
formulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Der beregnes 
10 sider per studerende. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 43. Frit emne 2. (Elective Course 2) 
Disciplinbeskrivelse. 
Formålet med frit emne 2 er at den studerende supplerer de under studiet af de obligatoriske 
discipliner erhvervede kvalifikationer og kompetencer. Eksamen aflægges som emneprøve, 
hvor den studerende får lejlighed til at fordybe sig i et nærmere afgrænset delområde. Under-
visningen foregår som seminar og kollokvium. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne formulere en problemstilling inden for et overordnet område og 
være i stand til at fremlægge sine synspunkter og argumentere klart og overbevisende for 
disse.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen baseres på en godkendt disposition til et oplæg (synopsis), der afleveres ligeligt 
fordelt på primær- og sekundærtekster. Eksamen aflægges på italiensk og former sig som a) 
et oplæg på højst 15 min og b) en diskussion mellem eksaminator og eksaminand.  
Prøven aflægges normalt sammen med mundtlig sprogfærdighed. Ved omprøve eller hvis der 
foreligger særlige omstændigheder, kan den dog aflægges separat.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Varighed: 30 min. inkl. censur for eksamen i emnet + mundtlig sprogfærdighed. Hvis de to 
eksaminer aflægges separat, eller ved omprøve i Frit emne 2: 20 min. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 44. Modulet Valgfag/Praktik (Elective Subjects/Practical Experience) indeholder følgende 
discipliner: Valgfag, Praktik (A-linjen) / Gymnasiepraktik (B- og C-linjen).  
 
Stk. 2. Valgfag/valgfagene giver de studerende mulighed for at tilføre deres kandidatuddan-
nelse en yderligere faglig dimension og skærpe deres individuelle kompetenceprofil. På A-
linje kan der aflægges op til 3 valgfag. Det er muligt at inddrage andre fagområder end itali-
ensk. Valgfag/valgfagene giver faglige kvalifikationer inden for det valgte emne og faglige 
kompetencer i: 

• at kunne reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstil-
linger og videreudvikle deres egen faglige profil med metoder, teorier og analy-
seredskaber fra andre fagområder; 
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• at kunne inddrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige problemstil-
linger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde; 

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

• at kunne indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre faglige bag-
grunde og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for andre 
fagområder; 

• selvstændigt at kunne relatere almene problemstillinger til eget fagområde, samt 
perspektivere eget fagområde i forhold til almene problemstillinger. 

 
Stk. 3. Praktikforløbet giver de studerende praktiske kompetencer i at anvende faglige fær-
digheder i en konkret arbejdsmæssig sammenhæng samt indsigt i, hvordan en arbejdsplads 
fungerer, og i hvad en virksomhed forventer af humanistiske kandidater. Praktikforløbet giver 
de studerende faglige og sociale kompetencer i: 

• at kunne arbejde selvstændigt og praksisorienteret og anvende faglig viden, me-
toder og færdigheder ved løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virk-
somhed; 

• at kunne videreudvikle og perspektivere deres faglige kompetencer i arbejdet 
med konkrete, praktiske opgaver; 

• at kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammen-
hæng og argumentere for på hvilke måder de kan bidrage til løsningen af kon-
krete opgaver for virksomheder; 

• at kunne bringe deres egen viden i spil med andres viden og de arbejdsmæssige 
vilkår i en virksomhed; 

• at kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt inden for 
begrænset tid og ressourcer, herunder overholde deadlines; 

• at kunne samarbejde også med personer med anden uddannelsesbaggrund om 
opnåelse af projektmål; 

• at kunne samarbejde i teams. 
 
Stk. 4. Gymnasiepraktikforløbet giver de studerende praktiske kompetencer i at anvende fag-
lige og pædagogiske færdigheder i en konkret undervisningssammenhæng samt indsigt i, 
hvordan en arbejdsplads fungerer, og i hvad et gymnasium forventer af humanistiske kandi-
dater. 
 
§ 45. Valgfag. (Elective Subjects) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med Valgfag er at give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen en 
individuel profil under vejledning. De skal give den studerende mulighed for fordybelse i 
centrale fagelementer, jf. § 3, samt på tværs af disse. Der skal være tale om en fordybelse 
inden for fagområdet ”Italiensk sprog, litteratur og kultur” eller i forholdet mellem dette og 
andre relevante fagområder. På a-linjen kan der aflægges op til 3 valgfag. Undervisningen 
foregår som seminar og kollokvium. 
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Valgfag kan afvikles på følgende måde: 
1) Ved at følge et relevant undervisningstilbud på kandidatniveau på Det Humanistiske Fa-
kultet, på andre fakulteter ved Aarhus Universitet eller på andre danske eller udenlandske 
højere uddannelsesinstitutioner. 
2) Gennem selvstudium med vejledning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere overblik over og selvstændig behandling af fagelementet 
samt kunne relatere det til området "Italiensk sprog, litteratur og kultur”. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en individuel fri hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problem-
formulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 46. Praktik. (Practical Experience) 
Disciplinbeskrivelse 
Praktikforløbets mål er at give den studerende mulighed for at arbejde med dele af de under 
studiet erhvervede faglige kvalifikationer og kompetencer i en erhvervssammenhæng og der-
ved, på grundlag af konkret erfaring, for at se sin akademiske uddannelse i et praktisk per-
spektiv. Praktikken skal endvidere afspejle de krav som stilles til det akademiske arbejdsmar-
ked. 
 
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 (praktikkoordinatoren). Den studerende får tilknyttet en vejleder på 
faget og en ansvarlig kontaktperson på den givne arbejdsplads. 
 
Der udfærdiges en skriftlig aftale mellem arbejdsstedet og studienævnet. Aftalen skal præci-
sere praktikforløbets indhold og varighed. Den studerende skal arbejde med fast definerede 
arbejdsopgaver i virksomheden fx i form af et projekt. Hvis den studerende i løbet af praktik-
perioden får nye eller andre arbejdsopgaver, skal aftalen genforhandles og godkendes på ny. 
 
Praktikforløbets varighed og art bestemmer, hvor mange ECTS-point praktikken vægter, så-
ledes at: 

• Et praktikforløb af mindst 1 måneds varighed, der involverer den studerendes kompe-
tencer, vægter 10 ECTS-point. Der kræves en rapport på 8 sider, som inkluderer en 
beskrivelse af institutionen/virksomheden og jobfunktionen samt af hvordan den stu-
derendes akademiske kompetencer har bidraget til løsningen af de stillede opgaver. 

• Et praktikforløb af mindst 2 måneders varighed, som involverer den studerendes 
kompetencer fra studiet, vægter 20 ECTS-point. Der kræves en rapport på 16 sider, 
som indeholder en beskrivelse af institutionen/virksomheden og jobfunktionen samt af 
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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 kan anvendes i praksis. 

• Et praktikforløb af mindst 3 måneders varighed, som involverer den studerendes 
kompetencer fra studiet, og hvor den studerende får et mere selvstændigt ansvar, fx 
for gennemførelsen af et større projekt, vægter 30 ECTS-point. Der kræves en rapport 
på 24 sider, som indeholder en beskrivelse af institutionen/virksomheden og jobfunk-
tionen samt af hvordan de gennem studiet erhvervede kompetencer har bidraget til 
løsningen af de stillede opgaver. Der ønskes en refleksion over, hvordan de erhverve-
de kompetencer kan anvendes i praksis, samt i forlængelse heraf en detaljeret redegø-
relse for den studerendes konkrete arbejde med projektet. 

 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal beskrive arbejdspladsen og arbejdsopgaverne i en rapport, samt reflekte-
re over forholdet mellem arbejdsopgaverne og de gennem studiet opnåede kompetencer. 
Rapportens indhold afhænger som beskrevet ovenfor 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 af et omfang af 8-24 sider. 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10, 20 eller 30 ECTS (afhængigt af praktikforløbets varighed og art). 
 
§ 47. Gymnasiepraktik. (Practical Experience – Gymnasium) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med gymnasiepraktikordningen er at give den studerende mulighed for at arbejde 
med dele af de under studiet erhvervede faglige kvalifikationer og kompetencer i en under-
visningssammenhæng. Ud over at overvære de involverede læreres undervisning kan den 
studerende – hvis forholdene tillader det – tilbydes at deltage i skolens øvrige liv som fx fag-
gruppe- eller andre møder, fællestimer og lignende. I det omfang det er muligt, kan den stu-
derende selv tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb. 
 
Praktikforløbet planlægges individuelt i samråd med vejleder og tilknyttede gymnasielærere. 
Den studerende følger undervisning på forskellige niveauer i faget italiensk. Forløbet kan rent 
praktisk afvikles på to måder: intensivt i 14 dage eller mindre intensivt i en måned, og omfat-
ter i alt ca. 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 vejled-
ning af de studerende. Ej heller forventes der nogen form for evaluering fra gymnasiets side. 
 
Praktikstillingerne formidles via opslag fra fakultetet og kan søges af de studerende via et 
ansøgningsskema, der er tilgængeligt på fakultetets hjemmeside. Stillingerne slås op i maj 
med ansøgningsfrist 1. juni. Praktikken afvikles typisk i november eller omkring november. 
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I forbindelse med praktikken afholdes et fælles teoretisk undervisningsforløb i gymnasiepæ-
dagogik af CFU (Center for Undervisning). Til forløbet udarbejder CFU en fagdidaktisk pen-
sumliste. Undervisningsforløbet er obligatorisk for praktikanterne. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne reflektere over pædagogiske og fagdidaktiske problemstillinger i 
tilknytning til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig rapport på 10 sider.  
 
Prøveform: Skriftlig rapport på 10 sider. 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 48. Speciale. (Master’s Thesis) 
Specialet giver dybtgående, videnskabeligt baserede faglige kvalifikationer inden for det 
valgte emneområde og erfaringer med videnskabeligt arbejde samt kompetencer i: 

• Under analysen af et konkret materiale at kunne håndtere komplekse problemstillin-
ger; 

• At kunne forbinde det praktiske arbejde med relevant teori og metode; 
• At kunne vurdere en given teoris og metodes anvendelighed på en given problemstil-

ling;  
• At tilegne sig nye teorier og metoder, når de viser sig relevante for en given problem-

stilling; 
• At kunne reflektere over givne teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag og 

konsekvensen af dette i forhold til deres anvendelse i en konkret praksis;  
• Selvstændigt at kunne foretage hensigtsmæssige problemafgrænsninger og begrunde 

disse; 
• At kunne inddrage og/eller anvende andres erfaringer i forhold til en problemstilling, 

man selv arbejder med. 
 
Stk. 2. Disciplinbeskrivelse 
Den studerende aftaler først et bredere specialeområde og senere selve specialeemnet (= op-
gavetitel) med en af de eksaminationsberettigede lærere ved faget. På dette grundlag udarbej-
der den studerende en afhandling af et vejledende omfang på 60-80 sider. Gennem udarbej-
delsen 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 "Italiensk sprog, litteratur og kul-
tur". 
 
Stk. 3. Faglige mål 
Den studerende skal kunne beskrive og analysere en nærmere afgrænset faglig problemstil-
ling på grundlag af en sikker beherskelse af teorier og metoder inden for området "Italiensk 
sprog, litteratur og kultur” samt kunne drage sine konklusioner og vurdere disses rækkevidde. 
Specialeafhandlingen skal, hvis den er skrevet på dansk, indeholde et resumé på ca. 5 sider på 
italiensk; hvis den er skrevet på italiensk, skal den indeholde et tilsvarende resumé på dansk. 
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Resumeet vil indgå i den samlede bedømmelse. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig opgave på dansk eller italiensk af et vejledende omfang på 60-80 
sider. Specialeområdet aftales med specialevejlederen, som i samråd med den studerende 
udformer opgavens titel senest 1 måned før afleveringsfristens udløb.  
 
Prøveform: Individuel prøve. 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. Der beregnes 60-80 sider per studerende. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 49. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
 
§ 50. Oversigt over meritoverførsel fra seneste ordning under 85-bekendtgørelsen til denne 
ordning. Studerende, der har påbegyndt studiet under 1999-ordningen, får ved overgang til 
nærværende studieordning overført beståede eksaminer på følgende måde: 
 
1999-studieordningen     2005-studieordningen 
 
Sproghistorie      Sprogligt emne eller Frit emne 1 eller 2 
Sprog, litteratur og kultur    Middelalder & Renæssance/ Frit emne 1 

eller 2 
Grammatik      Sprogligt emne eller Frit emne 1 eller 2 
Skr. sprogfærdighed +  
Mdt. sprogfærdighed og udtale   Avanceret sprogfærdighed 
Frit emne (prøve 7)     Frit emne 1 eller 2 
Version (prøve 5)     Valgfag 
Frit mdt. emne (prøve 8)    Frit emne 1 eller 2 
Frit skr. emne (prøve 9)    Frit emne 1 eller 2 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Redaktionel rettelse af §§ 29-50 foretaget august 2007. 
  
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 26, § 30 stk. 2 og 3, § 31 stk. 2 og 3, § 32 stk. 2 og 
3, § 33 stk. 2 og 3, § 34 stk. 2 og 3, § 35 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2 og 3, § 39 stk. 2 
og 3, § 40 stk. 2 og 3, § 42 stk. 2 og 3, § 43 stk. 2 og 3, § 45 stk. 2 og 3, § 46 stk. 2, § 47 stk. 2 og 
§ 48 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.   
 


