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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Suppleringsfaget inden for Kognitiv Semiotik ved Aarhus Universitet er et humanistisk 
akademisk tilvalg i henhold til § 17 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser 
ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Suppleringsfaget hører under 
Det Humanistiske Fakultet, Institut for Nordisk, Studienævnet for Nordisk. 
 
§ 2. Suppleringsfaget introducerer til den kognitive semiotiks forskningsområder med henblik 
på at udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer inden for 
fagets grundlæggende metoder, således at de kan opnå de faglige forudsætninger for at 
arbejde med og formidle fagets stofområder samt forbinde denne viden med andre 
fagområders problemstillinger. 
 
§ 3. Et suppleringsfag i kognitiv semiotik giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Et klart overblik over centrale teorier, begreber og hypoteser i de kognitive betyd-
ningsvidenskaber; herunder den konceptuelle metaforteori, blending, kategorisering, 
perceptionsteori, tegnteori og strukturel semiotik. 

• En evne til selvstændigt at analysere og kendetegne betydningsfænomener, hvad enten 
de er sproglige eller visuelle, æstetiske eller ikke-æstetiske; 

• En grundlæggende forståelse for betydningsdannelsens grundelementer, sproglige så-
vel som visuelle. 

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

• Kunne beskrive og analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter, og 
til at kunne formidle disse i en videnskabelig sammenhæng. 

• En skærpet analytisk evne takket være bemestringen af grundlæggende betydningsbe-
stemmende begreber. 

• Kunne opfatte lighederne og overensstemmelsen mellem sproglig og visuel betydning 
og således arbejde på tværs af forskelle medier. 

• Kunne omsætte overordnet teoretisk viden til praktisk analyse 
• Kunne fatte og analysere betydningsfænomener i deres sociale sammenhæng samt 

formidle denne viden til lægmand. 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til suppleringsfaget i Kognitiv Semiotik forudsætter to års beståede studier inden 
for et andet fagligt område. 
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Kapitel 3: Suppleringsfagets lovgrundlag 
 
§ 5. Suppleringsfaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende 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 Suppleringsfaget og for 
deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Suppleringsfaget i Kognitiv Semiotik er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med 
henblik på at indgå som tredje år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller 
andre fagområder. 
 
Stk. 2. Suppleringsfaget er samlet normeret til 60 ECTS-point, jf. § 17. 
 
§ 7. Suppleringsfaget 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. Suppleringsfaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan 
ikke tages om. 
 
§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
Nordisk kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan for-
lange 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. 
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§ 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 karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen. 
Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 12. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager 
i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, 
mindre skriftlige opgaver, osv.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de 
udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået 
det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 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 3 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, for 
bachelorprojektets vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til 
bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. 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. 
 
§ 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. 
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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. 
 
§ 18. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
Modeller, figurer o.l. medregnes ikke i tællingen. 
 
§ 19. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
Modeller, figurer o.l. medregnes ikke i tællingen. 
 
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. 
  
§ 20. Studienævnet for Nordisk 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 Suppleringsfagets moduler og prøver 
 
§ 21. Suppleringsfaget i Kognitiv Semiotik består af tre prøver i tre emner: 

- Alment teoretisk emne. Prøven vægter 30 ECTS point i faget. 
- Analytisk emne. Prøven vægter 15 ECTS point i faget. 
- Bachelorprojektet. Prøven vægter 15 ECTS point i faget 

 
§ 22. Følgende prøver indgår i suppleringsfaget: 
 
Prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Almen-teoretisk emne 
 
Analytisk emne 
 
Bachelorprojekt 

Intern 
 
Ekstern 
 
Ekstern 

30 
 
15 
 
15 

7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

1. semester 
 
2. semester 
 
2.semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 23. Den studerende kan først indstille sig til prøven i analytisk emne/bachelorprojekt, når 
den almen-teoretiske prøve er bestået. 
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§ 24. For Suppleringsfagets prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studeren-
de 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 Suppleringsfagets enkelte moduler og discipliner   
 
§ 25. Alment teoretisk emne. 
Disciplinbeskrivelse 
Modulet introducerer til den kognitive semiotiks grundlæggende begreber og teorier. Det 
præsenterer den studerende for betydningsdannelsens såkaldt skematiske grundlag og de be-
greber, der er forbundet hermed (metafor, billedskema, frame, blending o.l.). Det søger at 
give den studerende indblik i den menneskelige betydningsdannelses forhold til perceptionen 
og den sanse-motoriske erfaring. Det har til formål at bibringe den studerende et overordnet 
begreb om, hvad betydning er, uanset om den udtrykkes i sprog eller billeder, i tale eller gen-
nem synet. Endelig skal det skaffe den studerende de generelle teoretiske værktøjer, der vil 
gøre den studerende i stand til at analysere konkrete betydningsfænomener. 
 
Modulet samt den dertil knyttede eksamen giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Kategoriserings- og perceptionsteori, bl.a. prototypeteori, gestaltteori, billedskematisk 
teori. 

• Tegnteori, herunder klassisk strukturalistisk tegnlære. 
• Metaforteori, herunder evnen til at fremdrage det metaforiske grundlag for betyd-

ningsdannelse i både tekst og billeder 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Kunne bemestre den kognitive semiotiks grundlæggende begreber for således at kun-
ne analysere, sammenligne og vurdere betydningsfænomener, hvad enten de er sprog-
lige eller visuelle, naturlige, sociale eller æstetiske. 

• Kunne tilegne sig viden om og anvende eksisterende eller nye teorier om kognitiv be-
tydningsdannelse. 

• Kunne erkende overordnede sammenhænge mellem fænomener fra forskellige fagom-
råder og således indgå i tværfaglige samarbejdsnetværk. 

• Kunne forstå forholdet mellem betydningsdannelse og perception/social erfaring. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere kendskab til centrale kognitive teorier om betydningsdan-
nelse. Eksaminanden skal kunne kendetegne betydningsfænomenet som sådant ud fra de til-
egnede begreber og være i stand til at placere en given videnskabelig tekst i det teoretiske 
landskab, som den kognitive semiotik indskriver sig i. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af en individuel bunden skriftlig, 1-uges hjemmeopgave og en bunden mundt-
lig eksamen. Der eksamineres i den mundtlige del, efter at den skriftlige er indleveret. Karak-
teren er samlet og fastsættes efter den mundtlige prøve.  
Ved den skriftlige delprøve skal den studerende vælge et af flere spørgsmål, defineret af ek-
saminator. Opgavens omfang er på 10-15 normalsider.  
Ved den mundtlige delprøve eksamineres den studerende i et emne relateret til de i den skrift-
lige prøve opgivne spørgsmål.  
 
Forberedelsestid: 20 minutter. 
Hjælpemidler: Noter samt relevante tekster. 
Varighed: 20 minutter inkl. Censur. 
Prøveform: Individuel. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 point 
 
§ 26. Analytisk emne 
Disciplinbeskrivelse 
Modulet lærer den studerende at anvende de grundlæggende begreber og teorier fra den kog-
nitive semiotik til at analysere en konkret genstand, der er udtryk for en kommunikativ inten-
tion. Den studerende bliver således i stand til at analysere såvel et tekstligt som et visuelt 
udtryk ud fra de samme generelle kognitive principper. 
 
Modulet samt den dertil knyttede eksamen giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer. 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder 

• Evnen til at udvælge relevant viden og relevante teorier med henblik på analysen af en 
konkret genstand. 

• Udvikle begrebsredskaber til specialanalytisk brug 
• Generel tekstforståelse, herunder indblik i teksters sammensætning på flere forskellige 

niveauer (fra sætnings- til diskursniveau) 
 
Kompetencer 

• Evnen til at genkende ligheder og analogier mellem kulturelle betydningsfænomener, 
der ved første øjekast tilsyneladende forskelligartede fænomener. 

• Skærpet analytisk sans takket være de tilegnede begrebsredskaber 
• Evnen til at analysere og sammenholde genstande på tværs af medieforskelle (bille-

der, tekst, film) 
• Skærpet kritisk sans takket være kendskabet til de midler, hvormed betydningseffekter 

og betydning i det hele taget frembringes. 
• Evne til at forholde sig rationelt argumenterende og analytisk til kulturelle fænomener 

og genstande. 
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• Besiddelse af skærpet sproglig og kommunikativ forståelse. Herunder øget indblik i 
det der gør et sprogligt eller visuelt budskab virkningsfuldt. 

Stk.2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne anvende de centrale kognitive begreber og teorier på et kommuni-
kativt udtryk, hvad enten det er sprogligt eller visuelt.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er individuel mundtlig. Eksaminanden skal besvare et af eksaminator formuleret 
spørgsmål inden for et af eksaminator godkendt pensum på 600 nornalsider.  
Forberedelsestid: 1 time 
Hjælpemidler: noter samt opgivne tekster. 
Varighed: 30 minutter inklusiv censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
§ 27. Bachelorprojekt 
Disciplinbeskrivelse 
Bachelorprojektet bygger videre på den forudgående undervisning i en undersøgelse af en 
nøjere afgrænset problemstilling inden for feltet kognitiv semiotik, der tillige skal inddrage 
viden, teorier og metoder fra den studerendes centrale fag og således afspejle hovedvægten i 
uddannelsen. Formålet med projektet er at bringe eksaminanden i stand til at omsætte den 
tilegnede viden inden for kognitiv semiotik til en konkret analyse af et af eksaminanden valgt 
emneområde. Dette emne kan enten være rent empirisk, således at eksaminanden analyserer 
en given genstand ved hjælp af kognitivt semiotiske begreber; eller også kan emnet være me-
re teoretisk, hvorved eksaminanden kan perspektivere antagelser eller teorier fra sit oprinde-
lig fag med teorier eller metoder fra den kognitive semiotik. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal den studerende demonstrere evne til på kvalificeret vis at formulere, analy-
sere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset emne, der afspejler hovedvægten i 
uddannelsen, og i denne analyse gør brug af begreber og teorier fra kognitiv semiotik. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er  skriftlig og består af en individuel, fri hjemmeopgave, hvis emne fastsættes i sam-
råd med vejleder. Opgavens omfang er på 12-15 sider. 
 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 28. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
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§ 29. (Oversigt over meritoverførsel fra seneste ordning under 95-bekendtgørelsen til denne 
ordning). F.eks.: Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres 
til denne studieordning i henhold til nedenstående: 
 
  

1999-studieordningen  2006-studieordningen 
Almen semiotik   Alment teoretisk emne 
Analytisk emne   Analytisk emne   
 

 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 22, § 25 stk. 2 og 3, § 26 stk. 2 og 3 og § 27 stk. 2 
og 3 godkendt af Dekanen april 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
 


