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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Sidefaget i Italiensk ved Aarhus Universitet er et humanistisk akademisk tilvalg i 
henhold til § 17 og § 23 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Sidefaget hører under Det 
Humanistiske Fakultet, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Studienævnet for Italiensk. 
 
§ 2. Sidefaget introducerer til Italienskfagets forskningsområder og giver de studerende faglig 
viden og teoretiske kvalifikationer der sætter dem i stand til at arbejde med og formidle fagets 
stofområder. 
 
§ 3. Sidefaget i Italiensk giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende kvalifi-
kationer: 
 

• At beherske italiensk receptivt så vel som produktivt. 
• At kommunikere og formidle skriftligt og mundtligt på italiensk og dansk til specifik-

ke målgrupper i passende sproglige registre. 
• Indsigt i fagets metoder og færdighed i kritisk og målrettet anvendelse af dem. 
• Fagspecifik viden inden for italiensk sprog, kultur, litteratur, historie og samfundsfor-

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

• At kunne løse problemer der hører ind under fagets forskellige delområder. 
• At kunne arbejde tværfagligt og tværkulturelt og herigennem tilvejebringe ny viden. 
• At reflektere over og kombinere forskellige vidensområder (det sproglige, det kultu-

relle, det litterære, det historisk-samfundsfaglige) primært mellem fagets egne delom-
råder, men også tværfagligt i. f. t. andre fagområder. 

• At illustrere italienske og, mere generelt, fremmede kulturmønstre for danske modta-
gere og omvendt. 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til sidefaget i Italiensk forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet 
fagligt område samt forkundskaber i italiensk svarende til en gymnasial adgangsgivende 
eksamen med C-niveau i italiensk. 
 
Stk. 2. Studerende der ikke har forkundskaber svarende til C-niveau i italiensk, skal senest 
ved begyndelsen af 1. semester af sidefag bestå propædeutisk prøve i italiensk. 
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Kapitel 3: Sidefagets hjemmelsgrundlag 
 
§ 5. Sidefaget 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 sidefaget og deres 
uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Sidefaget i Italiensk er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå på 
tredje år af en bacheloruddannelse og første år af en kandidatuddannelse inden for det 
humanistiske eller andre fagområder. 
 
Stk. 2. Sidefaget er samlet normeret til 105 ECTS-point, jf. § 17.  
 
Stk. 3. Sidefaget er tilrettelagt således, at 45 ECTS aflægges som en del af den studerendes 
bacheloruddannelse, og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes 
kandidatuddannelse. 
 
Stk. 4. I tilknytning til uddannelsen er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 30 
ECTS-point, jf. § 4, Stk. 2.  
 
§ 7. Sidefaget 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. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 8. Sidefaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke 
tages om. 
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§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
Italiensk 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. 
 
§ 10. 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. 
 
§ 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-
trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes 
med bestået/ikke bestået. 
 
§ 12. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet 
defineret under de enkelte prøver.  
 
§ 13. 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. 
 
§ 14. 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. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 stude-
rende. 
 
§ 15. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter 
afholdelsen, fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. 
Datoen bliver meddelt den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse. 
 
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. 
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§ 16. 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. 
 
§ 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en 
fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 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 
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, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, 
indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens 
stave- og 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: Særlige studieforudsætninger 
 
§ 23. Den propædeutiske prøve (Elementary Italian) 
 
Studerende, der ikke har forkundskaber svarende til C-niveau i gymnasiet eller på HF, skal 
aflægge propædeutisk prøve i italiensk. 
 
Stk. 2. Disciplinbeskrivelse 
Undervisningen i det propædeutiske kursus svarer i omfang til 30 ECTS og sigter på at give 
den studerende grundlæggende sproglige forudsætninger for at påbegynde et sidefagstudium i 
italiensk. 
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Stk. 3. Faglige mål 
Der fordres: 

• færdighed i at læse lettere italienske tekster, 
• sikkerhed i italiensk morfologi og i de elementære syntaktiske regler og disses 

anvendelse samt 
• elementær talefærdighed og færdighed i at forstå talt italiensk. 

 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
Prøven er mundtlig og foregår på basis af en ulæst tekst (max. 1400 typeenheder). Selve 
prøven omfatter: 
 

• oplæsning og oversættelse til dansk, 
• grammatik og 
• samtale på italiensk. 

 
Prøveform: Individuel, mundtlig prøve. 
Forberedelsestid: 20 min. 
Hjælpemidler: Ingen. 
Varighed: 20 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 30 ECTS. 
 
 
Kapitel 7: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 24. Sidefag i Italiensk består af følgende moduler og discipliner: 
 

• Sprogbeskrivelse og Sproglig formidling. Modulet vægter 50 ECTS point i uddan-
nelsen  

• Kultur, Historie og Litteratur. Modulet vægter 35 ECTS point i uddannelsen 
• Frie emner. Modulet vægter 20 ECTS point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Modulet Sprogbeskrivelse og Sproglig formidling består af følgende discipliner: 
 

• Basisitaliensk 
• Grammatik 
• Oversættelse 
• Mundtlig Sprogfærdighed 
• Skriftlig Sprogfærdighed  

 
Stk. 3. Modulet Kultur, Historie og Litteratur består af følgende discipliner: 

• Kultur & Historie 1 
• Kultur & Historie 2 
• Litteratur og Litterær analyse 
• Litteraturhistorie 
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Stk. 4. Modulet Frie emner består af følgende discipliner.  
• Frit emne 1 
• Frit emne 2 

 
§ 25. Skematisk oversigt over sidefaget: 
 
Prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering
Sprogbeskrivelse og Sproglig 
formidling: 
 
Basisitaliensk 

Grammatik 
  
Oversættelse 
 
Mundtlig sprogfærdighed 
 
Skriftlig sprogfærdighed 
 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern 
 
Ekstern 
 
Ekstern 
 
Intern 

 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 

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

 
 
 
1. semester 
 
3. semester 
 
2. semester 
 
4. semester 
 
4. semester 
 

Kultur, Historie og Litteratur: 
 
Kultur & Historie 1 
 
Kultur & Historie 2 
 
Litteratur & Litterær analyse 
 
Litteraturhistorie 
 

 
 
Intern 
 
Ekstern 
 
Intern 
 
Intern 

 
 
10 
 
10 
 
5 
 
10 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
B/IB 
 
7-trinsskala 

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

Frie emner: 
 
Frit emne 1 
Frit emne 2 
 

 
 
Intern 
Ekstern 
 

 
 
10 
10 
 

 
 
7-trinsskala 
B/IB 
 

 
 
3. semester 
4. semester 
 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven Kultur & Historie 2, når prøven Kultur 
& Historie 1 er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Skriftlig Sprogfærdighed, når prøven 
Kultur & Historie 2 er bestået. 
 
Stk. 3. Prøven i Mundtlig sprogfærdighed aflægges normalt sammen med prøven i Frit emne 
2. 
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Stk. 4. Disciplinerne på tredje semester af sidefaget kan først aflægges, når bacheloruddannelsen er 
bestået, da de indgår i den studerendes kandidatuddannelse. 
 
§ 27. For sidefagets 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: Eksamensbestemmelser for sidefagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 28. Modulet Sprogbeskrivelse og Sproglig formidling består af følgende discipliner: 

• Basisitaliensk 
• Grammatik 
• Oversættelse 
• Mundtlig Sprogfærdighed 
• Skriftlig Sprogfærdighed 

 
Stk. 2. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Den studerende opnår kvalifikationer i form af viden, forståelse og praktiske færdigheder 
med hensyn til: 
 

• At beherske de vigtigste træk ved italiensk udtale, ortografi og fonologi. 
• At beherske italiensk morfologi og i syntaktisk/semantisk analyse af italienske sæt-

ninger. 
• At beherske de grammatiske funktionselementers brug i italiensk, herunder deres rolle 

i forbindelse med pragmatiske og tekstuelle fænomener. 
• At beherske og kunne redegøre for de vigtigste former for sproglig variation m.h.t. 

udtale, grammatik og tekststrukturering. 
• At kunne gøre rede for de væsentligste ligheder og forskelle mellem dansk og itali-

ensk. 
• Evne til inden for de nævnte områder at formulere generelle regler på basis af konkre-

te eksempler. 
• At forstå italiensk og dansk i skrift og tale. 
• At udtrykke sig korrekt og nuanceret på italiensk og på dansk såvel skriftligt som 

mundtligt. 
• At oversætte korrekt og dækkende fra dansk til italiensk og fra italiensk til dansk.  
• Indsigt i elementær oversættelses- og kommunikationsteori. 

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

• At definere og løse sproglige problemer ved hjælp af elementære sprogvidenskabelige 
begreber, også som støtte ved oversættelse, sprogfærdighed (herunder lytte- og læse-
forståelse) samt tekstanalyse. 
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• At forholde sig bevidst og kritisk til egen og andres produktive og receptive sprog-
brug 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 foreslå strategier for at opnå op-
timal sprogbeherskelse. 

• At skelne mellem acceptabel og ikke-acceptabel sprogbrug, dels generelt, dels i for-
hold til forskellige kommunikationssituationer med dertil svarende sprogbrugstyper 
og registre. 

• At tolke sprogbrugeres motiver til at udtrykke sig på en bestemt måde og fravælge 
mulige alternativer. 

• At anvende de nævnte kompetencer i kontrastivt perspektiv, i forbindelse med læring 
og undervisning, ved alle former for formidling, herunder oversættelse begge veje 
mellem dansk og italiensk samt ved analyse af tekster. 

• At kunne anvende kendskabet til sprogenes strukturelle forskelle ved oversættelse af 
tekster begge veje. 

• At kunne arbejde bevidst og nuanceret med begge sprog under hensyntagen til tek-
stens genre. 

• At kunne målrette en fremstilling til konkrete modtagere, skriftligt så vel som mundt-
ligt. 

 
§ 29. Basisitaliensk (Basic Italian) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at opøve den studerendes evne til at definere og løse simple 
sproglige problemer på grundlag af indsigt i fundamentale sprogvidenskabelige begreber og i 
træk der karakteriserer det italienske sprog m.h.t. udtale, morfologi, syntaks. Endvidere op-
øves den studerendes elementære færdigheder i at udtale italiensk og i at omforme givne kon-
struktioner samt i at illustrere kongruens- og styringsforhold med praktiske eksempler. Også 
leksikalske fænomener inddrages i begrænset omfang. Der lægges vægt på at betragte itali-
ensk kontrastivt i forhold til dansk. Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på 
arbejdsformer der omfatter mundtlige bidrag fra de studerende, holddiskussioner samt fore-
læsninger fra underviseren. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
 Der fordres:  

• Færdigheder i udtale og i artikulationsbeskrivelse, i transskription, i at redegøre for 
forholdet mellem lyd, fonem og skrift, altsammen også kontrastivt i forhold til dansk; 

• Beherskelse af bøjningsformerne inden for det ordforråd der kan forventes kendt på 
dette niveau. Kendskab til bøjningsformernes dannelse og til eksistensen af eventuelle 
varianter deraf og af funktionsord; evne til at omsætte en serie af former i et tekst-
stykke. 

• Evne til at gøre rede for konstruktioner, dvs. kombination af ord til syntagmer og sæt-
ninger, herunder for karakteristiske forskelle mellem italienske og danske konstrukti-
oner; evne til at gøre rede for alle primære og ikke-primære led, samt evne til at iden-
tificere idiomatiske udtryk. På basis af de teoretiske kvalifikationer fordres endvidere 
evne til at foretage elementære omformninger af sproglige konstruktioner. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Mundtlig prøve på basis af en ulæst tekst. Deraf transskriberes under forberedelsen en passus 
på ca. 60 typeenheder. Ved eksaminationen får eksaminator og censor forelagt transskriptio-
nen der læses op og diskuteres m.h.t. udtalemæssige, ortografiske og fonologiske fænomener. 
Herudover prøves i morfologi og i syntaktisk analyse.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler under forberedelsen: Alle. 
Forberedelsestid: 30 min. 
Varighed: 30 min. incl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 30. Grammatik (Grammar) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Der forudsættes færdighed i (a) at foretage en syntaktisk analyse på sætnings- og syntagme-
niveau og (b) sikker beherskelse af det morfologiske stof, som defineret under § 31 stk. 2. 
Der sættes især fokus på kommunikative og tekstuelle fænomener gennem arbejdet med an-
vendelse af bøjningsformer og funktionsord. Dertil kommer visse ledstillingsfænomener. 
Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på arbejdsformer der omfatter forelæs-
ninger, 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. Oversættelse (Translation) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at opøve de studerendes evne til at oversætte klart og dækkende 
mellem dansk og italiensk. Indføring i oversættelsesteori sætter den studerende i stand til 
selvstændigt at vælge en hensigtsmæssig oversættelsesstrategi og løse oversættelsesproble-
mer af syntaktisk, leksikalsk, stilistisk og kulturel art med inddragelse af afsender/modtager-
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forhold. Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på arbejdsformer der omfatter 
hjemmeopgaver, diskussioner af disse og øvelser i oversættelsesteori. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal være i stand til at oversætte dansk og italiensk normalprosa til korrekt og 
dækkende henholdsvis italiensk og dansk. Den studerende skal kunne begrunde sine løsnin-
ger på et oversættelsesteoretisk grundlag. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende får forelagt to tekststykker på hhv. italiensk og dansk, hver på ca. 2400 type-
enheder. Prøven består i at oversætte den italienske tekst til dansk og den danske til italiensk 
samt i at besvare to eller tre oversættelsesteoretiske spørgsmål med tilknytning til den ene 
eller begge tekster. Besvarelsen af hvert af disse spørgsmål skal have et omfang på ca. 1 side. 
Prøvens tre dele indgår med samme vægt i bedømmelsen; hver del af opgaven skal være på et 
acceptabelt fagligt niveau for at eksamen kan bestås. 
 
Prøveform: Prøven aflægges som en bunden individuel hjemmeopgave. 
Hjælpemidler: Alle. 
Varighed: 3 dage. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 32. Mundtlig sprogfærdighed (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 og beher-
ske 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 (se § 48).  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve (aflægges sammen med frit emne 2). 
Varighed: 30 min. for den kombinerede prøve i emne og sprogfærdighed. Hvis prøven af-
holdes separat med udgangspunkt i en ekstemporaltekst: 20 min. 
Censur og bedømmelse: ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 



 

 12

§ 33. Skriftlig Sprogfærdighed (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. 
 
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 varieret, præcis og adækvat i forhold til det 
behandlede emne. 
 
Eksamensbestemmelser 
Med udgangspunkt i et forelagt tekst- og evt. billedmateriale skal den studerende udfærdige 
et ”essay” af et vejledende omfang af 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. 
 
§ 34. Modulet Kultur, Historie og Litteratur består af følgende discipliner: 

• Kultur & Historie 1 
• Kultur & Historie 2 
• Litteratur & Litterær analyse 
• Litteraturhistorie 

 
Stk. 2. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
De studerende opnår kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder med hensyn 
til: 

• Kendskab til centrale dele af Italiens litteratur, kultur, historie- og samfundsforhold 
• Elementært kendskab til kommunikationsanalytiske metoder og deres anvendelse in-

den for tekst-, billed- og litteraturanalyse samt kildekritik. 
• Kendskab til metoder og teorier inden for litteratur, kultur og historie. 

 
De studerende erhverver sig faglige og sociale kompetencer m.h.t.: 
 

• At kunne analysere og fortolke litterære og kulturelle udtryk på italiensk som histori-
ske dokumenter, samt kunne forholde sig kritisk hertil. 

• At kunne analysere og fortolke italienske tekster med inddragelsen af deres litterære 
og kulturelle egenart. 

• At kunne anvende videnskabelige analysemetoder på komplekse problemstillinger. 
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• At kunne arbejde selvstændigt og tværfagligt med sproglige, litterære og kulturelle 
problemstillinger. 

• At kunne søge, finde og bearbejde relevant litteratur. 
• At kunne formidle et kompliceret stof på en i forhold til målgruppen målrettet og 

adækvat måde, såvel skriftligt som mundtligt. 
 
§ 35. Kultur & historie 1 (Culture and History 1) 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at indføre den studerende i centrale dele af Italiens historie og 
kultur fra tiden op til Samlingen (1861) indtil ca. 1960 med særligt henblik på de kulturhisto-
riske aspekter af dannelsen af en moderne national identitet og på den gennemgribende ud-
viklingsproces i efterkrigstiden. Kurset baseres på en håndbog i nyere italiensk historie og 
originalt italiensk kildemateriale. Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på 
arbejdsformer der omfatter læsning af primær- og sekundærtekster tekster, mundtlige bidrag 
fra de studerende, holddiskussioner samt gruppearbejde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere italiensksprogede tekster og kunne sætte disse ind i de-
res kulturelle og historiske kontekst. Der lægges også vægt på at den studerende kan fremhæ-
ve teksternes repræsentative karakteristika og perspektivere sin analyse ved inddragelse af 
idéhistoriske, politiske og / eller kulturelle særtræk.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af to dele: 
a) Aktiv deltagelse i form af en mundtlig præsentation på italiensk af en fagrelevant problem-
stilling. Præsentationen holdes som en del af undervisningen og skal være på et fagligt til-
fredsstillende niveau. 
b) En mundtlig prøve på basis af et materiale valgt af eksaminator inden for et opgivet pen-
sum på min. 150 NS af de i undervisningen gennemgåede tekster. Prøven foregår på dansk 
hvis kravet under a) er opfyldt. I modsat fald afholdes de første 15 min. af eksamen på itali-
ensk. 
 
Forberedelsestid: 30 min. 
Hjælpemidler: Under forberedelsen må alle hjælpemidler anvendes. 
Varighed: 30 min. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Samlet vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 36. Kultur & historie 2 (Culture and History 2) 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at indføre den studerende i centrale dele af Italiens historie og 
kultur fra ca. 1960 til i dag med særligt henblik på de vigtigste aspekter af det italienske sam-
fund (f. eks. det politiske system, familien, kirken, staten, civilsamfundet, forholdet til EU 
m.fl.) i et kontrastivt perspektiv. Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på ar-
bejdsformer der omfatter læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige bidrag fra de 
studerende, holddiskussioner samt gruppearbejde. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal være i stand til at afgrænse et kultur- eller samfundshistorisk emne efter 
1861 og formulere en problemstilling der er egnet til undersøgelse. Den studerende skal end-
videre være i stand til selvstændigt at søge kilder og litteratur, til at strukturere sin undersø-
gelse samt til at argumentere for sine konklusioner på en klar og forståelig måde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven afvikles som en fri skriftlig hjemmeopgave på ca. 10 sider. Titlen på opgaven aftales 
med underviser/vejleder. Opgaven skal baseres på et af vejleder godkendt tekstmateriale. Den 
ledsages af et resumé på italiensk på ca. 1 normalside, som indgår i bedømmelsen. Opgaven 
afleveres i to eksemplarer.  
 
Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i sam-
arbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformule-
ring og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgaven skal i så fald 
omfatte højst 10 sider per studerende. Hver studerende skal udforme et italiensk resumé på 
ca. 1 normalside med særligt fokus på sine egne bidrag.  
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 37. Litteratur & Litterær analyse (Literature and Literary Text Analysis) 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er a) at give basale metodiske redskaber til analyse af litterære tek-
ster og b) at indføre den studerende i centrale dele af Italiens litteratur og kultur fra tiden op 
til Samlingen indtil i dag gennem læsning af originale tekster. På kurset introduceres centrale 
begreber fra forskellige litteraturteoretiske traditioner, som bringes i anvendelse over for tek-
ster tilhørende den ovennævnte periode. Undervisningen 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 
Det kræves en analyse af en italiensksproget skønlitterær tekst tilhørende den gennemgåede 
periode. Den studerende skal kunne fremdrage tekstens væsentlige træk mht. sprogform, 
struktur, genre og indhold samt kunne vise, hvordan de enkelte træk danner et hele, der kan 
tolkes som et samlet udsagn med en nærmere bestemt funktion i forhold til afsender og mod-
tager. Undervisningen foregår på hold, og der lægges vægt på arbejdsformer der omfatter 
læsning af primær- og sekundærtekster tekster, mundtlige og skriftlige bidrag fra de stude-
rende, holddiskussioner samt gruppearbejde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen bestås ved i løbet af semestret at aflevere 3 bundne skriftlige arbejder af 3 til 5 
normalsider på fastsatte tidspunkter. Det forudsættes at de studerende deltager aktivt i diskus-
sionen af opgaverne og i undervisningen i øvrigt.  
Prøveform: Portfolio af 3 godkendte opgaver. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
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Vægtning: 5 ECTS. 
 
§ 38. Litteraturhistorie (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 
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 tekststykke(r) 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. 
 
§. 39. Modulet Frie emner omfatter følgende discipliner: 

• Frit emne 1 
• Frit emne 2 

 
Stk. 2. Modulet Frie emner giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende opnår kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder med hensyn 
til: 
 

• Dybere faglig indsigt i det studerede stofområde 
• At afgrænse et emne og formulere en problemstilling. 
• At anvende biblioteker og deres elektroniske søgemuligheder til at skaffe relevant ma-

teriale. 
• At demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for fagområdet 

samt forståelse for sammenhængen mellem disse. 
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• At strukturere et stof, belyse det fra forskellige vinkler, argumentere samt drage kon-
klusioner. 

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

• At formulere problemstillinger og formidle resultater på et videnskabeligt grundlag. 
• At vurdere, vælge og anvende adækvate videnskabelige metoder under hensyntagen 

til en undersøgelses problematik og formål. 
• At strukturere egen læring.  
 

§ 40. 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. Eksamen kan aflægges som emneprø-
ve på italienskfaget, hvor den studerende får lejlighed til at fordybe sig i et nærmere afgræn-
set delområde, eller den kan aflægges uden for faget. 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 
kunne argumentere for sine konklusioner gennem en stringent, klar og veldisponeret fremstil-
ling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på ca. 10 sider. Emnet skal 
forhåndsgodkendes af vejleder. 
 
Prøveform: Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, 
kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgaven skal i så fald omfatte 10 sider per 
studerende. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 41. 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 kan aflægges som emneprø-
ve, hvor den studerende 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 at fremlægge sine synspunkter og argumentere klart og overbevisende for 
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disse.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen baserer sig på en godkendt disposition til et oplæg (synopsis), der afleveres senest 
14 dage før eksamen. Denne synopsis tager udgangspunkt i et pensum på min. 200 NS. Ek-
samen aflægges på italiensk og former sig som a) et oplæg på max. 15 min og b) en diskussi-
on 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 incl. censur for eksamen i emnet + mdt. sprogfærdighed. Hvis de to 
eksaminer aflægges separat, eller ved omprøve i Frit emne 2: 20 min. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 42. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
 
§ 43. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
  

1999-studieordningen   2006-studieordningen 
Version     Oversættelse 
Fonetik og Basisgrammatik   Basisitaliensk 
Grammatik     Grammatik 
Oversættelse     Oversættelse 
Mundtlig sprogfærdighed og udtale  Mundtlig sprogfærdighed 
Skriftlig sprogfærdighed   Skriftlig sprogfærdighed 
Historie og samfund    Kultur og historie 1 
Middelalder og humanisme og 
Litteraturhistorie    Litteraturhistorie 
Mundtlig emne    Frit emne 2 
Frit emne     Frit emne 1 

 
 
 
 
Godkendt af Dekanen juni 2006. Ikrafttræden 1. september 2006.  
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 23 stk. 3, § 25, § 29 stk. 2 og 3, § 30 stk. 2 
og 3, § 31 stk. 2 og 3, § 32 stk. 2 og 3, § 33, § 35 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 3, § 37 stk. 2, § 
38 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3 og § 41 stk. 2 godkendt af Dekanen august 2007. 
Ikrafttræden 1. september 2007.  
 


