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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i Tysk 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 Tysk. 
 
§ 2. Formålet med kandidatuddannelsen er at  

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

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående 
elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i 
videnskabeligt arbejde og videnskabelig 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 Tysk, linje A, giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• Udbygget viden om de tysksprogede landes sprog, kultur og samfund.   
• Sikkerhed i at opsøge og analysere informationer om de tysksprogede landes 

kultur, sprog og samfund og i at formidle disse på en teoretisk bevidst måde på 
flydende og korrekt tysk. 

• Færdighed i at udvælge passende analytiske metoder i forhold til vekslende 
teoretiske og metodiske målsætninger og i forhold til forskellige 
formidlingssituationer. 

• Færdighed i at reflektere over egne analyser og placere disse i en teoretisk og 
metodisk sammenhæng. 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne fordybe sig i, overskue og hierarkisere et stort stofområde. 
• Kunne strukturere egen læring og opsøge og bearbejde ny information i en 

reflekteret og målrettet proces. 
• Kunne arbejde med komplekse problemstillinger af tværgående karakter.  
• Kunne arbejde metodisk og kritisk med større problemfelter. 
• Kunne indgå i forskellige typer af samarbejde med andre. 
• Kunne præsentere selvstændige projekter i et bredere akademisk forum.  
 

Stk. 2. En kandidatuddannelse i Tysk, linje B og C, giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• Udbygget viden om de tysksprogede landes sprog, kultur og samfund.   
• Sikkerhed i at opsøge og analysere informationer om de tysksprogede landes 

kultur, sprog og samfund og i at formidle disse på en teoretisk bevidst måde på 
flydende og korrekt tysk  

• Færdighed i at analysere interkulturelle forhold mellem de tysksprogede lande 
og andre lande, især Danmark, på en reflekteret måde. 

• Færdighed i at udvælge passende analytiske metoder i forhold til vekslende 
teoretiske og metodiske målsætninger og i forhold til forskellige 
formidlingssituationer. 

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

• Færdighed i at pædagogisere viden om de tysksprogede lande og det tyske 
sprog. 

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

• Kunne analysere kulturelle ligheder og forskelle mellem de tysktalende lande 
og Danmark. 

• Kunne fordybe sig i, overskue og hierarkisere et stort stofområde samt arbejde 
metodisk og kritisk med større problemfelter. 

• Kunne strukturere egen læring og opsøge og bearbejde ny information i en 
reflekteret og målrettet proces. 

• Kunne arbejde med komplekse problemstillinger af tværgående karakter.  
• Kunne indsamle, analysere og formidle viden om de tysksprogede lande til et 

dansk publikum på en videnskabelig måde. 
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• Kunne præsentere selvstændige projekter i et bredere akademisk forum.  
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Tysk forudsætter en relevant, bestået bachelor-
uddannelse, jf. stk. 2-4. 
 
Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddan-
nelse med Tysk, Almen linje, eller Tysk, Erhvervslinje, som centralt fag. 
 
Stk. 3. Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddan-
nelse med Tysk, Almen linje, som centralt fag og tilvalg i et andet fag inden for 
gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 4. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddan-
nelse med centralt fag i et andet fag inden for gymnasiets fagrække og 1. del (45 
ECTS) af et sidefag i Tysk. 
 
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 Tysk. 
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Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i Tysk kombineret med 1 
års studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i Tysk. 
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 Tysk 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, 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, findes 
aktivitetskravet defineret under de enkelte prøver. 
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§ 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 3 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 6 uger efter prøvens afholdelse, for 
specialets vedkommende dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til 
bedømmelse. I beregningen af de 2 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). 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. 
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§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal 
være den færdiguddannede i hænde senest 2 måneder efter, at den sidste prøve er 
afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de 2 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. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 1400 typeenheder (tegn + 
mellemrum) prosa, 30 vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst 
fra før 1700 tæller 3-dobbelt. 
 
§ 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. 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 Tysk 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 Tysk kan afvikles på tre måder:  

• 2 års studier i Tysk (A-linjen) 
• 1 års studier i Tysk kombineret med 1 års studier i et andet fag inden for 

gymnasiets fagrække (B-linjen) 
• 2 års studier i Tysk (C-linjen) 
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§ 25. Uddannelsens discipliner er samlet i moduler. Moduler, discipliner og prøver 
fremgår af følgende oversigt: 
 
Oversigt over moduler, discipliner og prøver: 
 
A-linjen (§ 30-45) 
 
Modul/discipliner Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Emnestudium (§ 30-36) 
 
Emne 1 (§ 32)* 
Emne 2 (§ 33)* 
Fagligt område 1 (§ 34) 
Fagligt område 2 (§ 35) 
 

 
 
 
intern 
ekstern 
intern 
intern 

 
 
 
5*  
5* 
20 
20 

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

 
 
 
1.-3. semester 
1.-3. semester 
1.-3. semester 
1.-3. semester 

 
Sprogfærdighed (§ 37-39) 
 
Skriftlig formidling (§ 38)* 
Mundtlig formidling  
(§ 39)* 
 

 
 
 
intern 
ekstern 

 
 
 
5* 
5* 

 
 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

 
 
 
1.-3. semester 
1.-3. semester 

 
Valgfag / Praktik (§ 40-
43) 
 
Valgfag (§ 42)** / 
 
Praktik (§ 43)** 
 

 
 
 
 
intern 
 
intern 
 

 
 
 
 
10, 20 
eller 30** 
10, 20 
eller 30** 

 
 
 
 
bestået/ikke bestået 
 
bestået/ikke bestået 

 
 
 
 
1.-3. semester 
 
1.-3. semester 

 
Speciale (§ 44-45) 
 
Speciale (§ 45) 
 

 
 
 
ekstern 

 
 
 
30 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
4. semester 

 
* Prøven i Emne 1 afvikles sammen med prøven i Skriftlig formidling. Prøven i Emne 
2 afvikles sammen med prøven i Mundtlig formidling. 
** Valgfag og Praktik udgør tilsammen 30 ECTS-point. 
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B-linjen (§ 46-58) 
 
Modul/discipliner Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Emnestudium (§ 47-53) 
 
Emne 1 (§ 48)* 
Emne 2 (§ 49)* 
Emne 3 / gymnasiepraktik 
(§ 51) 
 

 
 
 
intern 
ekstern 
intern 

 
 
 
5* 
5* 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
bestået/ikke bestået 

 
 
 
1. semester 
1. semester 
1. semester 

 
Sprogfærdighed (§ 54-56) 
 
Skriftlig formidling (§ 55)* 
Mundtlig formidling  
(§ 56)* 
 

 
 
 
intern 
ekstern 
 

 
 
 
5* 
5* 

 
 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
1. semester 

 
Speciale (§ 57-58) 
 
Speciale (§ 58) 
 

 
 
 
ekstern 

 
 
 
30 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
2. semester 

 
* Prøven i Emne 1 afvikles sammen med prøven i Skriftlig formidling. Prøven i Emne 
2 afvikles sammen med prøven i Mundtlig formidling. 
 
C-linjen (§ 59-74) 
 
Modul/discipliner Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Historie, kultur og 
samfund (§ 60-62) 
 
Historie (§ 61) 
Kultur og samfund II  
(§ 62)* 
 

 
 
 
 
intern 
ekstern 
 

 
 
 
 
10 
5* 

 
 
 
 
bestået/ikke bestået 
7-trinsskala 

 
 
 
 
1. semester 
1. semester 

 
Tekst og kultur II (§ 63-
64) 
 
Tekst og kultur II (§ 64) 
 

 
 
 
 
ekstern 
 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
1. semester 
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Mundtlig og skriftlig  
Kommunikation (§ 65-
67) 
 
Mundtlig kommunikation 
(§ 66)* 
Skriftlig kommunikation og 
Grammatikformidling 
 (§ 67) 
 

 
 
 
 
 
ekstern 
 
ekstern 
 

 
 
 
 
 
5* 
 
10 

 
 
 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
 
1. semester 
 
2. semester 

 
Valgemner (§ 68-71) 
 
Valgemne I (§ 69) 
Valgemne II (§ 70) 
 
 

 
 
 
intern 
intern 
 

 
 
 
10 
10 

 
 
 
bestået/ikke bestået 
7-trinsskala 

 
 
 
2. semester 
2. semester 

 
Emnestudium (§ 72; 47-
53) 
 
Emne 1 (§ 48)** 
Emne 2 (§ 49)** 
Emne 3/gymnasiepraktik  
(§ 51) 
 

 
 
 
 
intern 
ekstern 
intern 

 
 
 
 
5** 
5** 
10 

 
 
 
 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
bestået/ikke bestået 

 
 
 
 
3. semester 
3. semester 
3. semester 

 
Sprogfærdighed (§ 73; 
54-56) 
 
Skriftlig formidling  
(§ 55)** 
Mundtlig formidling 
(§ 56)** 
 

 
 
 
 
intern 
 
ekstern 

 
 
 
 
5** 
 
5** 

 
 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
3. semester 
 
3. semester 

 
Speciale (§ 74; 57-58) 
 
Speciale (§ 58) 
 

 
 
 
ekstern 

 
 
 
30 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
4. semester 

 
* Prøven i Kultur og samfund II afvikles sammen med prøven i Mundtlig 
kommunikation. 
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** Prøven i Emne 1 afvikles sammen med prøven i Skriftlig formidling. Prøven i 
Emne 2 afvikles sammen med prøven i Mundtlig formidling. 

 
§ 26. Modulet Valgfag/Praktik på A-linjen kan den studerende frit sammensætte med 
en samlet ramme af 30 ECTS-point. 
 
Stk. 2. Vælger den studerende på A-linjen valgfag fra andre af fakultetets 
kandidatuddannelser eller kandidatuddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af 
det udbydende studienævn og i henhold til den der gældende studieordning. Der 
meritoverføres efterfølgende i henhold til § 17. 
 
§ 27. Emne 1 og 2 i modulet Emnestudium på B-linjen og C-linjen skal fordeles på 
stofområderne Tysk sprog og Tysk litteratur/kultur. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 28. Den studerende på C-linjen kan tidligst indstille sig til prøverne i modulerne 
Emnestudium og Sprogfærdighed samtidig med indstillingen til den sidste af de 
prøver, der efter normalstudieplanen afvikles i 1. og 2. semester. 
 
Stk. 2. For alle tre linjer gælder, at den studerende først kan 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 
 
A-linjen 
 
§ 30. Kandidatuddannelsen i Tysk, A-linjen, består af følgende fire moduler: 
Emnestudium, Sprogfærdighed, Valgfag/Praktik, Speciale. 
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§ 31. Modulet Emnestudium består af disciplinerne Emne 1, Emne 2, Fagligt område 
1 og Fagligt område 2. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• Dybtgående viden om afgrænsede faglige emneområder inden for tysk sprog, 
tysk litteratur/kultur eller tysk historie og samfundsforhold. 

• Dybtgående viden om et selvvalgt emneområde med relation til tyske forhold. 
• Kendskab til og sikker forståelse af relevant faglitteratur. 
• Sikker færdighed i at formidle faglige problemstillinger på tysk, mundtligt og 

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

• Kunne identificere, afgrænse og reflektere over komplekse faglige 
problemstillinger. 

• Kunne vurdere forskellige videnskabelige teoriers brugbarhed i forhold til et 
givet materiale. 

• Kunne samarbejde om og indgå i en diskussion af faglige problemstillinger. 
• Kunne disponere og formidle et fagligt stof. 
• Kunne udtrykke sig korrekt, klart, nuanceret og situationstilpasset på tysk om 

faglige problemstillinger, både skriftligt og mundtligt. 
 
§ 32. Emne 1 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dybtgående indsigt i et 
afgrænset emne inden for tyskfagets sproglige, litterære/kulturelle eller 
historisk/samfundsmæssige dimension. Den studerende skal udvikle sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger gennem en 
videreudvikling af de metodiske færdigheder, der er erhvervet på 
bacheloruddannelsen. Formålet opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, 
herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter, samt i 
udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Undervisningsformen vil variere i 
overensstemmelse med emnets art og indhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til og forståelse af det valgte emne. 
Prøven aflægges sammen med prøven i Skriftlig formidling (se § 38). Den studerende 
skal med udgangspunkt i det valgte emne udarbejde en skriftlig hjemmeopgave på 
tysk om et aspekt af eller i tilknytning til emnet. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 15 sider. Eksamenssproget er 
tysk. Opgaven afleveres senest 10. januar, subsidiært 10. juni. 
 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 33. Emne 2 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dybtgående indsigt i et 
afgrænset emne inden for tyskfagets sproglige, litterære/kulturelle eller 
historisk/samfundsmæssige dimension. Den studerende skal udvikle sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger gennem en 
videreudvikling af de metodiske færdigheder, der er erhvervet på 
bacheloruddannelsen. Formålet opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, 
herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter, samt i 
udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Undervisningsformen vil variere i 
overensstemmelse med emnets art og indhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til og forståelse af det valgte emne. 
Prøven er mundtlig og aflægges sammen med prøven i Mundtlig formidling (se § 39). 
Den studerende skal med udgangspunkt i en skriftlig synopsis fremlægge og indgå i 
en dialog om et eller flere aspekter af det valgte emne. Den studerende træffer aftale 
med faglæreren om, hvilke aspekter synopsen skal behandle. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige synopsis må højst have et omfang af 2 sider og skal afleveres senest 3 
dage, før den mundtlige prøve finder sted. Eksamenssproget er tysk.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Hjælpemidler efter studienævnets bestemmelse. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 45 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 34. Fagligt område 1 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dyberegående indsigt i 1 eller 
2 emner af relevans for en tysk faglighed i overensstemmelse med den toning af 
kandidatstudiet, den studerende vælger. Den studerende skal udvikle sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk. Formålet opnås gennem aktiv deltagelse i 
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undervisning eller gennem selvstudium under vejledning af en faglærer. 
Undervisningsformen vil variere i overensstemmelse med emnets art og indhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til det valgte område samt evne til at 
kunne formidle komplekse fagrelevante problemstillinger skriftligt. Den studerende 
skal med udgangspunkt i det valgte område udarbejde en skriftlig hjemmeopgave om 
et aspekt af eller i tilknytning til området. Vælger den studerende at sammensætte 
området af 2 emner, udarbejdes en skriftlig hjemmeopgave om hvert af emnerne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 30 sider. Der gives en 
karakter efter 7-trinsskalaen. Vælger den studerende 2 emner, udarbejdes 2 skriftlige 
hjemmeopgaver, der hver skal have et omfang af ca. 15 sider. Der gives én samlet 
karakter efter 7-trinsskalaen for de 2 hjemmeopgaver. Eksamenssproget er dansk eller 
tysk efter den studerendes valg. Opgaven/opgaverne afleveres senest 10. januar, 
subsidiært 10. juni. 
 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 20 ECTS. 
 
§ 35. Fagligt område 2 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dyberegående indsigt i 1 eller 
2 emner af relevans for en tysk faglighed i overensstemmelse med den toning af 
kandidatstudiet, den studerende vælger. Den studerende skal udvikle sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk. Formålet opnås gennem aktiv deltagelse i 
undervisning eller gennem selvstudium under vejledning af en faglærer. 
Undervisningsformen vil variere i overensstemmelse med emnets art og indhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til og forståelse af det valgte område. 
Den studerende skal mundtligt kunne fremlægge aspekter af emnet på en struktureret 
måde, der skelner mellem væsentligt og mindre væsentligt, og skal kunne indgå i en 
kvalificeret faglig dialog om emnet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er mundtlig og har form af et oplæg med en efterfølgende dialog. Vælger den 
studerende at sammensætte området af 2 emner, prøves der i et af emnerne eller i 
begge emner efter eksaminators valg. Eksamenssproget er dansk eller tysk efter den 
studerendes valg. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Alle. 
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Forberedelsestid: 30 min. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 20 ECTS. 
 
§ 36. Den studerende kan vælge at erstatte Fagligt område1 og/eller Fagligt område 2 
eller dele heraf med beståede uddannelseselementer på kandidatniveau, der er aflagt 
ved et universitet i et af de tysksprogede lande. Studienævnet skal godkende 
studieelementerne med henblik på deres sammenhæng med den studerendes 
sammensætning af den samlede uddannelse. 
 
§ 37. Modulet Sprogfærdighed består af disciplinerne Skriftlig formidling og 
Mundtlig formidling. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• En sikker og avanceret færdighed i skriftlig formidling på tysk. 
• En sikker og avanceret færdighed i mundtlig formidling på tysk. 
• En udbygget viden og bevidsthed om kontrastive forskelle mellem dansk og 

tysk, der er af betydning for den praktiske fremmedsprogsbeherskelse. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne udtrykke sig frit og ubesværet skriftligt og mundtligt på et korrekt, 
genuint og situationstilpasset tysk om komplekse, herunder akademiske emner. 

• Kunne agere mundtligt og skriftligt på tysk på et kompetenceniveau svarende 
til Europarådets Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, niveau C2. 

 
§ 38. Skriftlig formidling 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at skrive elaborerede 
tekster på tysk, herunder tekster om akademiske emner. Færdigheden opnås gennem 
skrivning og diskussion af tekster af forskellig type. I undervisningen inddrages 
avancerede oversættelser fra dansk til tysk og fra tysk til dansk til bevidstgørelse af 
kontrastive sproglige forskelle og ligheder. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Emne 1 (se § 32). Den studerende skal affatte 
en fri skriftlig hjemmeopgave på tysk om et emne inden for tysk sprog, tysk 
litteratur/kultur eller tysk historie og samfundsforhold. Der lægges ved bedømmelsen 
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af den skriftlige formidling vægt på opgavens sproglige udformning, herunder den 
studerendes evne til at strukturere stoffet, til sprogligt at fremhæve centrale aspekter 
og til at udtrykke sig på et korrekt, genuint tysk, der er tilpasset en akademisk opgave. 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
En fri skriftlig hjemmeopgave på ca. 15 sider. Eksamenssproget er tysk. Opgaven 
afleveres senest 10. januar, subsidiært 10. juni. 
 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 39. Mundtlig formidling 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at tale et korrekt, 
flydende, genuint og situationstilpasset tysk om komplekse, herunder akademiske 
emner. Færdigheden opnås gennem deltagelse i den undervisning, der foregår på tysk, 
og gennem øvelser i sprogfærdighed. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Emne 2 (se § 33). Den studerende skal med 
udgangspunkt i en skriftlig synopsis fremlægge og efterfølgende indgå i en dialog om 
et emne inden for tysk sprog, tysk litteratur/kultur eller tysk historie og 
samfundsforhold. Der lægges ved bedømmelsen vægt på den studerendes evne til at 
udtrykke sig på et flydende, korrekt, genuint og situationstilpasset tysk. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige synopsis må højst have et omfang af 2 sider og skal afleveres senest 3 
dage, før den mundtlige prøve finder sted. Eksamenssproget er tysk. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Hjælpemidler efter studienævnets bestemmelse. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 45 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 40. Modulet Valgfag/Praktik består af disciplinerne Valgfag og Praktik. Den 
studerende kan vælge at udfylde modulets 30 ECTS med valgfag alene, med praktik 
alene eller med en kombination af valgfag og praktik. 
 
§ 41. Gennem disciplinen Valgfag får den studerende mulighed for at tone sin 
kandidatuddannelse i en bestemt faglig retning herunder inddrage andre fagområder 
og dermed skærpe den individuelle kompetenceprofil. Disciplinen giver den 
studerende mulighed for at opnå følgende faglige og sociale kompetencer: 
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• Kunne reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige 
problemstillinger og videreudvikle egen faglig profil med metoder, teorier og 
analyseredskaber fra andre fagområder. 

• Kunne inddrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige 
problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet emneområde.  

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

• Kunne 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. 

 
Praktikforløbet giver den studerende kompetencer i at anvende faglige færdigheder i 
en konkret jobmæssig sammenhæng samt indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer, 
og hvad en virksomhed eller institution 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 institution. 

• 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 til 
løsningen af konkrete opgaver for virksomheder eller institutioner.  

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

• Kunne konkretisere og omsætte ideer til tiltag, der har en forretningsmæssig 
værdi.  

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

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

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

 
§ 42. Valgfag 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende mulighed for at give sin 
kandidatuddannelse en individuel kompetenceprofil ved at specialisere sig inden for 
områderne tysk sprog, tysk litteratur/kultur eller tyske samfundsforhold samtidig med, 
at andre fagretninger inddrages. Valgfag kan studeres ved at følge relevante 
undervisningsudbud på kandidatniveau på Det Humanistiske Fakultet eller andre 
fakulteter ved Aarhus Universitet eller ved andre danske eller udenlandske højere 
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læreanstalter. Prøver, der er bestået under en anden dansk eller udenlandsk 
uddannelse, meritoverføres i henhold til § 17. Valgfag kan desuden afvikles som 
selvstuderede emner efter aftale med en faglig vejleder. 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise overblik over og selvstændigt kunne behandle et selvvalgt 
emne samt kunne relatere emnet til tyske forhold. Aflægges prøven under 
Studienævnet for Tysk, skal den studerende udarbejde en individuel fri skriftlig 
hjemmeopgave i tilknytning til emnet.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 20 sider for hver 10 ECTS, 
valgfaget omfatter. Eksamenssproget er tysk eller dansk efter den studerendes valg. 
Den skriftlige opgave afleveres senest 10. juni, subsidiært 10. januar. 
 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10, 20 eller 30 ECTS. 
 
§ 43. Praktik 
Disciplinbeskrivelse 
Praktikforløbets 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 arbejdsmarkeds-
sammenhæng. 
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 studienævnet, der også fastsætter forløbets vægt i ECTS i 
forhold til praktikforløbets varighed og faglige relevans. 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 studienævnet. 
Aftalen skal præcisere praktikkens indhold samt forløbets varighed. Den studerende 
skal arbejde med fast definerede arbejdsopgaver i praktikvirksomheden, for eksempel 
i form af et projekt. Hvis den studerende i løbet af praktikperioden får nye eller andre 
arbejdsopgaver, skal ændringerne godkendes af studienævnet. 
Praktikforløbets varighed og art bestemmer, hvor mange ECTS praktikken giver, 
således at 

• et praktikforløb af ca. 1 måneds varighed, som involverer den studerendes 
kompetencer fra studiet, giver 10 ECTS. Der kræves en rapport på ca. 8 sider, 
som indbefatter en beskrivelse af institutionen/virksomheden og jobfunktionen 
samt af, hvordan den studerendes kompetencer er kommet til anvendelse i 
praktikforløbet; 
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• et praktikforløb af ca. 2 måneders varighed, som inddrager den studerendes 
kompetencer fra studiet, giver 20 ECTS. Der kræves en rapport på ca. 16 sider. 
Heri beskrives institutionen/virksomheden og jobfunktionen samt, hvordan de 
gennem studiet erhvervede kompetencer er anvendt i praktikforløbet. Der skal 
indgå en refleksion over, hvordan de i studiet erhvervede kompetencer 
samspiller med praksis; 

• et praktikforløb af mindst 3 måneders varighed, som involverer den 
studerendes centrale faglige kompetencer fra studiet, og hvor den studerende 
gives et selvstændigt ansvar for gennemførelsen af et større projekt 
(organisering af et kulturelt arrangement, oversættelse af en tekst til udgivelse 
eller opførelse m.v.), giver 30 ECTS. Der kræves en rapport på ca. 24 sider. 
Rapporten skal indeholde en beskrivelse af institutionen/virksomheden og 
jobfunktionen samt af, hvordan de gennem studiet erhvervede kompetencer har 
bidraget til løsningen af de stillede opgaver. Der skal indgå en refleksion over, 
hvordan de i studiet erhvervede kompetencer samspiller med praksis samt i 
forlængelse heraf en detaljeret redegørelse for den studerendes konkrete 
arbejde med projektet. 

 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning:10, 20 eller 30 ECTS. 
 

§ 44. Modulet Speciale består i udarbejdelsen af en større skriftlig opgave. Arbejdet 
med specialet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal erhverve sig kvalifikationer i form af viden, forståelse og 
færdigheder inden for følgende områder: 

• Færdighed i en reflekteret anvendelse af fagets teorier og metoder. 
• Færdighed i selvstændigt og kritisk at afgrænse, oparbejde og behandle et 

område med relevans for en tysk faglighed. 
• Færdighed i at formidle komplekse problemstillinger i en akademisk form. 

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

• Kunne fordybe sig og arbejde selvstændigt med et større stofområde. 
• Kunne indsamle og analysere materiale. 
• Kunne tilrettelægge og skriftligt formidle et større videnskabeligt stof. 

 
§ 45. Speciale 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende gennem udarbejdelsen af en større 
skriftlig opgave demonstrerer fortrolighed med almindelige principper for 
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videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at 
afgrænse og behandle humanistiske problemstillinger med tilknytning til faget Tysk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne definere, beskrive og analysere en faglig problemstilling 
og i en selvstændig afhandling af videnskabelig karakter demonstrere evnen til at 
gennemføre en reflekteret undersøgelse.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en individuel, fri skriftlig opgave. 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 have et omfang af 60-80 normalsider per studerende og der må højst 
være to studerende per opgave. 
Specialet skal indeholde et resumé på højst 3 sider. Er specialet skrevet på dansk, skal 
resumeet være på tysk; er specialet skrevet på tysk, skal resumeet være på dansk. 
Resumeet indgår i den samlede bedømmelse. 
Specialeafhandlingen udarbejdes således, at den studerende inden for et bredere 
område aftaler et snævrere specialeemne med en vejleder. Arbejdet med specialet kan 
ske i tilknytning til en virksomhed eller en institution. Emnet afgrænses således, at det 
samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til et halvt 
årsværk. Efter at en specialetitel er aftalt og godkendt, har den studerende en 
afleveringsfrist på en måned. Eksamenssproget er dansk eller tysk efter den 
studerendes valg.  
 
Prøveform: Individuel, fri skriftlig opgave. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS. 
 
B-linjen 
 
§ 46. Kandidatuddannelsen i Tysk, B-linjen, består af følgende tre moduler: 
Emnestudium, Sprogfærdighed, Speciale. 
 
§ 47. Modulet Emnestudium består af disciplinerne Emne 1, Emne 2 og Emne 3. 
Emne 3 kan erstattes af Gymnasiepraktik (se § 53). Modulet giver den studerende 
følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• Dybtgående viden om afgrænsede faglige emneområder inden for tysk sprog og 
tysk litteratur/kultur. 

• Dybtgående viden om et selvvalgt emneområde med relation til tysk faglighed. 
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• Kendskab til og sikker forståelse af relevant faglitteratur. 
• Sikker færdighed i at formidle faglige problemstillinger på tysk, mundtligt og 

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

• Kunne identificere, afgrænse og reflektere over komplekse faglige 
problemstillinger. 

• Kunne vurdere forskellige videnskabelige teoriers brugbarhed i forhold til et 
givet materiale. 

• Kunne samarbejde om og indgå i en diskussion af faglige problemstillinger. 
• Kunne disponere og formidle et fagligt stof. 
• Kunne udtrykke sig korrekt, klart, nuanceret og situationstilpasset på tysk om 

faglige problemstillinger, både skriftligt og mundtligt. 
 
§ 48. Emne 1 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dybtgående indsigt i et 
afgrænset emne inden for tyskfagets sproglige, litterære/kulturelle eller 
historisk/samfundsmæssige dimension. Den studerende skal udvikle sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger gennem en 
videreudvikling af de metodiske færdigheder, der er erhvervet på 
bacheloruddannelsen. Formålet opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, 
herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter, samt i 
udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Undervisningsformen vil variere i 
overensstemmelse med emnets art og indhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til og forståelse af det valgte emne. 
Prøven aflægges sammen med prøven i Skriftlig formidling (se § 55). Den studerende 
skal med udgangspunkt i det valgte sproglige eller litterære/kulturelle emne udarbejde 
en skriftlig hjemmeopgave på tysk om et aspekt af eller i tilknytning til emnet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 15 sider. Eksamenssproget er 
tysk. Opgaven afleveres senest 10. januar, subsidiært 10. juni. 
 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
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§ 49. Emne 2 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dybtgående indsigt i et 
afgrænset emne inden for tyskfagets sproglige, litterære/kulturelle eller 
historisk/samfundsmæssige dimension. Den studerende skal udvikle sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger gennem en 
videreudvikling af de metodiske færdigheder, der er erhvervet på 
bacheloruddannelsen. Formålet opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, 
herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter, samt i 
udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Undervisningsformen vil variere i 
overensstemmelse med emnets art og indhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til og forståelse af det valgte emne. 
Prøven er mundtlig og aflægges sammen med prøven i Mundtlig formidling (se § 56). 
Den studerende skal med udgangspunkt i en skriftlig synopsis fremlægge og indgå i 
en dialog om et eller flere aspekter af det valgte sproglige eller litterære/kulturelle 
emne. Den studerende træffer aftale med faglæreren om, hvilke aspekter synopsen 
skal behandle. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige synopsis må højst have et omfang af 2 sider og skal afleveres senest 3 
dage, før den mundtlige prøve finder sted. Eksamenssproget er tysk.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Hjælpemidler efter studienævnets bestemmelse. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 45 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 50. Emne 1 og Emne 2 skal fordeles på stofområderne Tysk sprog og Tysk 
litteratur/kultur. Den studerende vælger, hvilket af de to emner der skal ligge inden for 
Tysk sprog, og hvilket der skal ligge inden for tysk litteratur/kultur. 
 
§ 51. Emne 3 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en dybtgående indsigt i et 
selvvalgt afgrænset emne med relation til tyske forhold samt udvikler sin evne til at 
arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger gennem en 
videreudvikling af de metodiske færdigheder, der er erhvervet på bachelor-
uddannelsen. Dette opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder 
diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise indgående kendskab til og forståelse af det valgte emne. Den 
studerende skal kunne formidle aspekter af emnet mundtligt og/eller skriftligt på en 
reflekteret og struktureret måde med skelnen mellem væsentligt og mindre væsentligt. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på to måder: 

1) Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse. Ved ’aktiv’ forstås, at den 
studerende deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter, herunder 
holder oplæg. Ved ’regelmæssig’ forstås deltagelse i mindst 75 % af de 
udbudte undervisningstimer fordelt over semestret. Ved ’tilfredsstillende’ 
forstås, at den studerende har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige 
niveau. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 

 
2) En individuel fri skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige hjemmeopgave skal 

have et omfang af ca. 15 sider. Eksamenssproget er tysk eller dansk efter den 
studerendes valg. Opgaven afleveres senest 10. januar, subsidiært 10. juni. 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 

 
§ 52. Den studerende kan vælge at erstatte Emne 3 med en særligt tilrettelagt 
gymnasiumpraktik (se § 53). 
 
§ 53. Gymnasiepraktik 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med gymnasiepraktikken er at give den studerende en introduktion til 
erhvervsfunktionen som underviser i tysk på det gymnasiale niveau. Praktikforløbet 
består af tre faser: 1) en forberedelsesfase, i hvilken den studerende skal beskæftige 
sig teoretisk med undervisningsdeterminerende faktorer, 2) en praktikperiode af ca. 14 
dages varighed i en gymnasial uddannelsesinstitution, hvor den studerende følger 
tyskundervisningen på forskellige klassetrin og eventuelt overtager undervisning 
under vejledning af en faglærer, og 3) en rapporteringsfase, hvor den studerende 
udarbejder en skriftlig rapport om (aspekter af) praktikforløbet. Tilrettelæggelsen af 
praktikperioden sker i samarbejde med en tilknyttet vejleder ved den pågældende 
gymnasiale uddannelsesinstitution. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal i en skriftlig rapport om praktikforløbet vise kendskab til centrale 
undervisningsdeterminerende faktorer, kunne reflektere over disse faktorers betydning 
for en undervisnings tilrettelæggelse samt sætte dem i relation til sine erfaringer fra 
praktikperioden.  
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige rapport skal have et omfang af ca. 15 sider. Eksamenssproget er dansk. 
Rapporten afleveres senest 10. januar, subsidiært 10. juni. 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 54. Modulet Sprogfærdighed består af disciplinerne Skriftlig formidling og 
Mundtlig formidling. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• En sikker og avanceret færdighed i skriftlig formidling på tysk. 
• En sikker og avanceret færdighed i mundtlig formidling på tysk. 
• En udbygget viden og bevidsthed om kontrastive forskelle mellem dansk og 

tysk, der er af betydning for den praktiske fremmedsprogsbeherskelse. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne udtrykke sig frit og ubesværet skriftligt og mundtligt på et korrekt, 
genuint og situationstilpasset tysk om komplekse, herunder akademiske emner. 

• Kunne agere mundtligt og skriftligt på tysk på et kompetenceniveau svarende 
til Europarådets Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, niveau C2. 

 
§ 55. Skriftlig formidling 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at skrive elaborerede 
tekster på tysk, herunder tekster om akademiske emner. Færdigheden opnås gennem 
skrivning og diskussion af tekster af forskellig type. I undervisningen inddrages 
avancerede oversættelser fra dansk til tysk og fra tysk til dansk til bevidstgørelse af 
kontrastive sproglige forskelle og ligheder. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Emne 1 (se § 48). Den studerende skal affatte 
en fri skriftlig hjemmeopgave på tysk om et emne inden for tysk sprog eller tysk 
litteratur/kultur. Der lægges ved bedømmelsen af den skriftlige formidling vægt på 
opgavens sproglige udformning, herunder den studerendes evne til at strukturere 
stoffet, til sprogligt at fremhæve centrale aspekter og til at udtrykke sig på et korrekt, 
genuint tysk, der er tilpasset en akademisk opgave. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 15 sider. Eksamenssproget er 
tysk. Opgaven afleveres senest 10. januar, subsidiært 10. juni. 
 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 56. Mundtlig formidling 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at tale et korrekt, 
flydende, genuint og situationstilpasset tysk om komplekse, herunder akademiske 
emner. Færdigheden opnås gennem deltagelse i den undervisning, der foregår på tysk, 
og gennem øvelser i sprogfærdighed. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Emne 2 (se § 49). Den studerende skal med 
udgangspunkt i en skriftlig synopsis fremlægge og efterfølgende indgå i en dialog om 
et emne inden for tysk sprog eller tysk litteratur/kultur. Der lægges ved bedømmelsen 
af den mundtlige formidling vægt på den studerendes evne til at udtrykke sig på et 
flydende, korrekt, genuint og situationstilpasset tysk  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige synopsis må højst have et omfang af 2 sider og skal afleveres senest 3 
dage, før den mundtlige prøve finder sted. Eksamenssproget er tysk. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Hjælpemidler efter studienævnets bestemmelse. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 45 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 57. Modulet Speciale består i udarbejdelsen af en større skriftlig opgave. Arbejdet 
med specialet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal erhverve sig kvalifikationer i form af viden, forståelse og 
færdigheder inden for følgende områder: 

• Færdighed i en reflekteret anvendelse af fagets teorier og metoder. 
• Færdighed i selvstændigt og kritisk at afgrænse, oparbejde og behandle et 

område med relevans for en tysk faglighed. 
• Færdighed i at formidle komplekse problemstillinger i en akademisk form. 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne fordybe sig og arbejde selvstændigt med et større stofområde. 
• Kunne indsamle og analysere materiale. 
• Kunne tilrettelægge og skriftligt formidle et større videnskabeligt stof. 

 
§ 58. Speciale 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende gennem udarbejdelsen af en større 
skriftlig opgave demonstrerer fortrolighed med almindelige principper for 
videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at 
afgrænse og behandle humanistiske problemstillinger med tilknytning til faget Tysk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne definere, beskrive og analysere en faglig problemstilling 
og i en selvstændig afhandling af videnskabelig karakter demonstrere evnen til at 
gennemføre en reflekteret undersøgelse.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en individuel, fri skriftlig opgave. 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 have et omfang af 60-80 normalsider per studerende og der må højst 
være to studerende per opgave. 
Specialet skal indeholde et resumé på højst 3 sider. Er specialet skrevet på dansk, skal 
resumeet være på tysk; er specialet skrevet på tysk, skal resumeet være på dansk. 
Resumeet indgår i den samlede bedømmelse. 
Specialeafhandlingen udarbejdes således, at den studerende inden for et bredere 
område aftaler et snævrere specialeemne med en vejleder. Emnet afgrænses således, at 
det samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til et 
halvt årsværk. Efter at en specialetitel er aftalt og godkendt, har den studerende en 
afleveringsfrist på en måned. Eksamenssproget er dansk eller tysk efter den 
studerendes valg.  
 
Prøveform: Individuel, fri skriftlig opgave. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS. 
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C-linjen 
 
§ 59. Kandidatuddannelsen i Tysk, C-linjen, består af følgende syv moduler: Historie, 
kultur og samfund, Tekst og kultur II, Skriftlig og mundtlig kommunikation, Valgfag, 
Emnestudium, Sprogfærdighed, Speciale. 
 
§ 60. Modulet Historie, kultur og samfund består af disciplinerne Historie og Kultur 
og samfund II. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• En grundlæggende viden om de tysksprogede landes historie med hovedvægten 
på nyere historie.  

• En dyberegående viden om et eller flere udvalgte emneområder inden for tysk 
historie. 

• Viden om de tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold i dag. 
• Indsigt i kulturteori, kulturanalyse og udvalgte kultur- og samfundsdebatter. 
• Færdighed i informationssøgning, herunder elektronisk informationssøgning. 
• Færdighed i formidling af historiske, samfundsmæssige og kulturelle 

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

• Kunne opsøge, udvælge og vurdere relevant information om tyske historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle forhold. 

• Kunne strukturere og formidle viden om tysk historie og tyske kultur- og 
samfundsforhold. 

• Kunne samarbejde om belysning og formidling af historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige problemstillinger.  

• Kunne reflektere over forskelle mellem danske og tyske kultur- og 
samfundsforhold og over tværfaglige sammenhænge. 

• Kunne formidle og didaktisere emner vedrørende tyske kultur- og 
samfundsforhold med henblik på en given målgruppe samt fremlægge og 
diskutere relevante emner på et korrekt og adækvat tysk. 

 
§ 61. Historie 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en grundlæggende viden om de 
tysksprogede landes historie med hovedvægten på den nyere historie samt opnår 
færdighed i at søge, vurdere og formidle informationer og viden inden for fagområdet. 
Færdighederne opnås gennem arbejdet med en samlet fremstilling af den tyske 
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historie kombineret med fordybelse i særlige fokusområder. I undervisningen arbejdes 
med varierede arbejdsformer: Forelæsninger om overordnede problemstillinger, fælles 
fordybelse i et eller flere områder, øvelser i skriftlig og elektronisk informations-
søgning og gruppearbejde, hvor den studerende trænes i at samarbejde med andre om 
at opsøge, redigere og fremlægge viden om udvalgte emner inden for tysk historie. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise et grundlæggende kendskab til de tysksprogede landes 
historie med hovedvægten på den nyere historie, svarende til en fremstilling på ca. 
250 normalsider. Den studerende skal i semestrets forløb i gruppe med op til 4 
deltagere udarbejde og fremlægge oplæg om et eller flere udvalgte fokusområder 
inden for tysk historie.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på to måder: 

1) En individuel fri skriftlig hjemmeopgave. Opgaven skal have et omfang af ca. 
10 sider. Eksamenssproget er tysk. Denne prøveform forudsætter aktiv, 
regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Ved ’aktiv’ 
forstås, at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne 
aktiviteter, herunder holder oplæg. Ved ’regelmæssig’ forstås deltagelse i 
mindst 75 % af de udbudte undervisningstimer. Ved ’tilfredsstillende’ forstås, 
at den studerende har opnået det for beståelsen af eksamen nødvendige niveau. 
Prøveform: Individuel fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 

2) En individuel mundtlig prøve. Prøven har form som en fremlæggelse af et 
emne inden for tysk historie på grundlag af en skriftlig synopsis, efterfulgt af 
en dialog, hvor også andre områder inden for tysk historie inddrages. Emnet for 
fremlæggelsen aftales med eksaminator. Den skriftlige synopsis skal have et 
omfang af ca. 3 sider og skal afleveres til eksaminator senest en uge før den 
mundtlige eksamination. Eksamenssproget er tysk. 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 

§ 62. Kultur og samfund II 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår evne til på baggrund af 
kulturteoretisk viden at analysere og på et adækvat tysk fremstille og formidle viden 
om kulturelle forhold, centrale samfundsdebatter o. lign. i de tysksprogede lande i 
samspil med andre lande, herunder især Danmark. Færdigheden opnås dels ved, at 
holdet i undervisningen beskæftiger sig med udvalgte kulturelle og interkulturelle 
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problemstillinger og deres kulturteoretiske aspekter, dels ved at de studerende i 
grupper definerer og bearbejder kulturelle problemstillinger, som fremlægges og 
diskuteres i undervisningen. I forbindelse med denne fremlæggelse trænes den 
mundtlige udtryksfærdighed med henblik på opnåelse af morfologisk og semantisk 
korrekthed, evne til at udtrykke sig varieret og situationsadækvat og indsigt i 
talehandlingers kommunikative aspekter. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise kendskab til samt kunne formidle og indgå i en dialog om 
centrale aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger på et korrekt og 
adækvat tysk. På baggrund af en skriftlig synopsis skal den studerende ved en 
mundtlig prøve fremlægge og indgå i en dialog om et selvvalgt emne inden for de 
tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold med udblik til andre relevante kultur- 
og samfundsforhold. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven afvikles sammen med prøven i Mundtlig kommunikation (se § 66). Den 
skriftlige synopsis må maksimalt have et omfang af 1 normalside og skal afleveres 
senest en uge, før den mundtlige prøve finder sted. Den mundtlige prøve har form som 
et oplæg med efterfølgende dialog. Eksamenssproget er tysk. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen.  
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 63. Modulet Tekst og kultur består af disciplinen Tekst og kultur II. Modulet giver 
den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• Viden om teksters kommunikative placering, dvs. teksters modtager- og 
afsenderafhængighed samt deres tidsmæssige, genremæssige og mediemæssige 
placering. 

• Færdighed i at erkende og beskrive tekster som sproglige handlinger, herunder 
deres opbygningsprincipper, argumentationsformer og virkemidler. 

• Færdighed i selvstændig anvendelse og formidling af viden om teksters 
sproglige og kommunikative struktur. 

• Overblik over tyngdepunkter og hovedlinjer i tysk litteraturhistorie med vægt 
på det 20. århundrede, herunder især perioden efter 1945. 
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• Forståelse af teksthistorisk udvikling samt indsigt i litteraturens samspil med 
den kulturhistoriske kontekst. 

• Færdighed i at analysere litterære tekster som konkrete realiseringer af 
litteratur- og kulturhistoriske begreber. 

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

• Kunne forholde sig retorisk bevidst til tekster og deres udformning samt 
anvende og formidle indsigt i teksters retoriske strukturer. 

• Kunne analysere og beskrive tekster og reflektere over disses historiske og 
kulturelle sammenhæng. 

• Kunne arbejde tværfagligt med litterære og kulturelle problemstillinger. 
• Kunne omgås historiske værdinormer på disses egne præmisser. 

 
§ 64. Tekst og kultur II 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er for det første at give den studerende et overblik over 
tyngdepunkter i tysk litteraturhistorie i samspil med den kulturhistoriske kontekst i 
tidsrummet 1945 til i dag og for det andet at sætte den studerende i stand til at 
beskrive tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng. Undervisningen 
veksler mellem forelæsninger og øvelser, idet forelæsningerne tilbyder begrebslige 
introduktioner til de litteraturhistoriske perioder og afsnit, mens øvelserne rummer 
teksteksemplificeringer. Gennem opgaver, herunder udarbejdelsen af synopser til de 
litteraturhistoriske perioder/afsnit, der gennemgås i undervisningen, trænes den 
studerende i beskrivelse af litteraturhistorisk udvikling og af tekster i deres litteratur- 
og kulturhistoriske sammenhæng. I valget af begreber og teknikker til tekstanalyse og 
tekstproduktion tilstræbes parallelitet mellem disciplinerne Tekst og Kultur II og 
Analytisk og retorisk behandling af tekster. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise et grundlæggende kendskab til tyske litteraturhistoriske 
perioder og afsnit efter 1945 samt deres centrale tekster. Det sidste sikres gennem 
opgivelse af 5 repræsentative værker med et samlet omfang af ca. 500 normalsider. 
Den studerende skal mundtligt kunne præsentere sin viden på baggrund af en 
udarbejdet synopsis.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende prøves mundtligt i en periode eller et afsnit efter eksaminators valg. 
To døgn før den mundtlige prøve meddeler eksaminator den studerende, hvilken 
periode eller hvilket afsnit den studerende vil blive eksamineret i. Den studerende 
udarbejder en synopsis, der skal have form af en plan for en præsentation af 
perioden/afsnittet og skal rumme a) en generel tilgang til perioden/afsnittet, b) forslag 
til forfattere og tekster, der kan eksemplificere den generelle tilgang, og c) 
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henvisninger til begreber og tekster, der er centrale for perioden/afsnittet. 
Eksaminationen har form som en fremlæggelse af synopsen, efterfulgt af en dialog 
med inddragelse af relevante tekster, herunder et eller flere af de opgivne værker. 
Eksamenssproget er tysk. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Alle. 
Forberedelsestid: 2 døgn. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 65. Modulet Mundtlig og skriftlig kommunikation består af disciplinerne 
Mundtlig kommunikation samt Skriftlig kommunikation og grammatikformidling. 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• En sikker færdighed i at udtrykke sig frit på tysk både skriftligt og mundtligt. 
• Grundlæggende viden om praktisk-grammatiske problemer med henblik på 

praktisk sprogbeherskelse og grammatikformidling. 
• Viden om dansk-tyske kontrastive sproglige ligheder og forskelle. 
• Færdighed i kritisk benyttelse af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske 

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

• Kunne udtrykke sig frit og nuanceret på et korrekt og adækvat tysk om faglige 
og almene emner, skriftligt og mundtligt på et niveau svarende til C1 i 
Europarådets Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.. 

• Kunne gennemskue og beskrive syntaktiske og semantiske forhold og forklare 
sproglige forskelle mellem dansk og tysk. 

• Kunne didaktisere og formidle praktisk-sproglige problemstillinger med 
henblik på en given målgruppe. 

 
§ 66. Mundtlig kommunikation 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i mundtligt at 
udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk. Den mundtlige 
kommunikationsfærdighed opøves i forbindelse med den undervisning, der foregår på 
tysk, i særdeleshed i forbindelse med undervisningen i disciplinerne Kultur og 
samfund I og II, hvor der specifikt fokuseres på den mundtlige udtryksfærdighed. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Prøven aflægges sammen med prøven i Kultur og samfund II (se § 62). Den 
studerende skal kunne indgå i en dialog om centrale aktuelle samfundsmæssige og 
kulturelle problemstillinger på et korrekt og adækvat tysk. På baggrund af en skriftlig 
synopsis skal den studerende ved en mundtlig prøve fremlægge og indgå i en dialog 
om et selvvalgt emne inden for de tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold 
med udblik til andre relevante kultur- og samfundsforhold. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den skriftlige synopsis må højst have et omfang af 1 normalside og skal afleveres 
senest en uge, før den mundtlige prøve finder sted. Den mundtlige prøve har form af 
et oplæg med efterfølgende dialog. Eksamenssproget er tysk. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen.  
Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 67. Skriftlig kommunikation og grammatikformidling 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i skriftligt at udtrykke 
sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk. Færdigheden opnås 
gennem skriftlig produktion af varierede teksttyper under hensyntagen til potentielle 
målgrupper. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-
grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive 
forskelle mellem dansk og tysk. Desuden opøves evnen til at vurdere sprogligt 
øvelsesmateriale og formidle grammatiske problemstillinger på det gymnasiale 
niveau. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne udtrykke sig skriftligt på et nuanceret, korrekt og adækvat 
tysk samt kunne diskutere problemstillinger inden for sproglig formidling på det 
gymnasiale niveau. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Et resumé på tysk af et dansk tekstforlæg på ca. 1000 ord samt med udgangspunkt i 
tekstens problematik en fri fremstilling på tysk om et givet emne. Desuden en 
behandling på dansk af et spørgsmål inden for grammatikformidling på det 
gymnasiale niveau. Denne behandling indgår som en modificerende del af 
bedømmelsen.  
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Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. 
Hjælpemidler: En tysk-tysk og en dansk-tysk ordbog efter studienævnets 
bestemmelse. 
Varighed: 5 timer. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala.  
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 68. Modulet Valgemner består af disciplinerne Valgemne I og Valgemne II. 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 
inden for følgende områder: 

• Grundigt kendskab til afgrænsede faglige emneområder. 
• Kendskab til og forståelse af relevant sekundærlitteratur. 
• Færdighed i at formidle faglige problemstillinger mundtligt og skriftligt. 

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

• Kunne arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med en faglig problemstilling. 
• Kunne opsøge relevant faglitteratur. 
• Kunne vurdere videnskabelig litteratur, herunder skelne væsentligt fra mindre 

væsentligt. 
• Kunne formidle en faglig problemstilling mundtligt og skriftligt på en 

struktureret og kohærent måde. 
 
§ 69. Valgemne I 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en dyberegående indsigt 
i et afgrænset fagligt emne samt opøver evnen til at arbejde selvstændigt, kritisk og 
metodisk med faglige problemstillinger. Dette opnås gennem aktiv deltagelse i 
undervisningen, herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og 
synspunkter, samt i udarbejdelsen af en skriftlig opgave. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise evne til skriftligt at behandle et afgrænset fagligt emne på en 
kritisk-reflekterende, metodisk og struktureret måde. 
  
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende skal udarbejde en skriftlig hjemmeopgave om et aspekt af eller i 
tilknytning til emnet. 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. Den skriftlige 
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hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 15 sider per studerende. Eksamenssproget 
er dansk eller tysk efter den studerendes valg. Den skriftlige opgave afleveres senest 
10. juni, subsidiært 10. januar. 
 
Prøveform: Individuel, fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 70. Valgemne II 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en dyberegående indsigt 
i et afgrænset fagligt emne inden for tysk litteratur, tysk sprog eller tyske kultur- og 
samfundsforhold samt opøver evnen til at arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk 
med faglige problemstillinger. Dette opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, 
herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise et grundigt kendskab til det valgte emne. Den studerende 
skal mundtligt kunne fremlægge aspekter af emnet på en struktureret måde, der 
skelner mellem væsentligt og mindre væsentligt, og skal kunne indgå i en kvalificeret 
faglig dialog om emnet på tysk. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven har form af et mundtligt oplæg med efterfølgende dialog om et af eksaminator 
stillet spørgsmål inden for det valgte emne. Eksamenssproget er tysk. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Alle. 
Forberedelsestid: 30 min. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 71. Den studerende kan erstatte Valgemne I og Valgemne II med Hauptseminarer, 
der er bestået ved et universitet i de tysksprogede lande. Dokumentationen for 
beståede seminarer forelægges for studienævnet, der afgør, til hvilket stofområde det 
enkelte seminar efter sit indhold kan henregnes. 
 
§ 72. Modulet Emnestudium, se § 47-53. 
 
§ 73. Modulet Sprogfærdighed, se § 54-56.  
 
§ 74. Modulet Speciale, se § 57-58. 
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Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 75. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
 
§ 76. Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen i Tysk inden 1. september 
  2006, kan overføres til denne studieordning i henhold til nedenstående: 

- Et bestået sprogligt eller litterært/kulturelt emne med en vægt af 10 ECTS 
under studieordningen af 1998 (§ 26, 27, 37, 45, 46) overføres til Emne 1, 2 
eller 3 under nærværende ordnings B-linje og C-linje (§ 48, 49, 51; 73). 
Kravene om emnernes fordeling på stofområder skal opfyldes (se § 50). 

- Et bestået emne under emnestudiet efter studieordningen af 1998 overføres til 
Emne 1 eller 2 eller til Stofområde 1 eller 2 under nærværende ordnings A-linje 
(§ 32, 33, 34, 35). 

- Fri skriftlig sprogfærdighed under studieordningen af 1998 (§ 29, 48) overføres 
som Skriftlig formidling under A-, B- og C-linjen (§ 38; 55; 73). 

- Mundtlig sprogfærdighed under studieordningen af 1998 (§ 30, 49) overføres 
som Mundtlig formidling under A-, B- og C-linjen (§ 39; 56; 73). 

- Speciale under studieordningen af 1998 (§ 31, 38, 50) overføres som Speciale 
under A-, B- og C-linjen (§ 45; 58; 74). 

 
Stk. 2. Ingen prøver i nærværende studieordning svarer til prøven i Skriftlig 
oversættelse (§ 28, 47) eller prøverne i Faglig perspektivering (§ 41) under 
studieordningen af 1998. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2 og 
3, § 34 stk. 2 og 3, § 35 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2 og 3, § 39 stk. 2 og 3, § 42 stk. 2, § 
45 stk. 2 og 3, § 48 stk. 2 og 3, § 49 stk. 2 og 3, § 51 stk. 2, § 53 stk. 2, § 55 stk. 2 
og 3, § 56 stk. 2 og 3, § 58 stk. 2 og 3, § 61 stk. 2, § 62 stk. 2 og 3, § 64 stk. 2 og 3, 
§ 66 stk. 2 og 3, § 67 stk. 2 og 3, § 69 stk. 2 og 3 og § 70 stk. 2 og 3 godkendt af 
Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
 


