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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi 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 beskæftiger sig med den nordiske mytologis forskellige manifestationsformer i 
såvel den førkristne periode som i middelalderen og nyere tid. Faget giver et overblik over 
mytologiens indhold og indsigt i de problemer, der knytter sig til studiet af kilderne, og introducerer 
bredt til den måde, mytologien har været brugt på, siden den ophørte med at udgøre det ideologiske 
grundlag for førkristne religiøse forestillinger. Suppleringsfaget er tværfagligt anlagt og bibringer de 
studerende viden om forskellige fagområders teoretiske og metodiske grundlag, der gør dem i stand til 
at arbejde selvstændigt med den nordiske mytologi og til at relatere vidensfeltet til andre fagområder. 
Undervisningen foregår på engelsk.  
 
§ 3. Et suppleringsfag i Nordisk mytologi 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 kilderne til den nordiske mytologi og til centrale positioner inden for 
forskningen 

• En grundlæggende viden om diskussionen om de nordiske myters funktion i det førkristne 
Norden  

• Overblik til at kunne beskrive, analysere og fortolke middelalderens norrøne tekster og til at 
kunne reflektere over middelalderens tekstoverlevering på et litteraturvidenskabeligt grundlag  

• Indsigt i hovedtræk af receptionen af den nordiske mytologi fra middelalderen og frem til i 
dag og indsigt i den nordiske mytologis kulturelle betydning      

• En faglighed på baggrund af hvilken mytologiske problemstillinger kan analyseres og 
indplaceres i deres kontekst – såvel synkront som diakront 

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

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

• En evne til at formidle vanskeligt tilgængeligt stof klart og forståeligt 
• En evne til at overskue et område, til at kunne skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at 

kunne strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en 
hensigtsmæssig måde 

• En evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk og til at afstemme den metode, som 
bringes i anvendelse, med arten af det felt, som skal behandles 

• En vilje til ikke at tage noget for givet, et mod til at sætte sig selv og sin egen forståelse på 
spil og en styrke til at stå ved egne valg og til at argumentere for dem 

• En evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre 
 
 
 
 
 



 

 3

Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Forudsætningen for optagelse på suppleringsfaget i Nordisk mytologi er 1½ års beståede 
grundfagsstudier inden for et andet fag eller fagområde. 

 
Kapitel 3: Suppleringsfagets lovgrundlag 
 
§ 5. Suppleringsfaget 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 suppleringsfaget og for deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Suppleringsfaget i Nordisk mytologi 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 of 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 
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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. 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, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer 
jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af 
eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 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 opgavebesvarelse, 
der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes 
individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 studerende. 
 
§ 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 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. 
 
§ 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). 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. 
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§ 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: En side anses for at være en trykside, med mindre 
andet vurderes af faglæreren.  
 
§ 19. 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 de 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 suppleringsfaget moduler og prøver 
 
§ 21. Suppleringsfaget i Nordisk mytologi består af følgende moduler og prøver: 

- Kildemodulet. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Det religionshistoriske modul. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Det litteratur- og kulturhistoriske modul. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Bachelorprojekt. Prøven vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Kildemodulet består af følgende disciplin: 

- Kilder og kildeproblematik 
 
Stk. 3. Det religionshistoriske modul består af følgende disciplin: 

- De nordiske myter i det hedenske Norden 
  

Stk. 4. Det litteratur- og kulturhistoriske modul består af følgende discipliner: 
- De nordiske myter i middelalderen 
- De nordiske myter i moderne tid 

 
Stk. 5. Bachelormodulet består af følgende prøve: 

- Bachelorprojekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

§ 22. Følgende moduler og prøver indgår i suppleringsfaget: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Kildemodulet: 
Kilder og 
kildeproblematik 

 
Det religions-
historiske modul:  
De nordiske myter i 
det hedenske Norden 
 
 
 
 
Det litteratur- og 
kulturhistoriske 
modul: 
a) De nordiske myter 
i middelalderens 
litteratur 
b) De nordiske myter 
i moderne tid 
 

 
 
Intern 
 
 
 
 
 
Ekstern 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intern 
 
 
Intern 

 
 
15 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
5 
 

 
 
Best./ikke-best. 
 
 
 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-trinsskala 
 
 
Best./ikke-best. 

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

 
Bachelormodulet: 
Bachelorprojekt 
 

 
 
Ekstern 

 
 
15 

 
 
7-trinsskala 

 
 
2.semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 23. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige prøver på 1. 
semester af suppleringsfaget er bestået. 
 
§ 24. For suppleringsfagets 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 suppleringsfagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 25. Kildemodulet består af følgende disciplin: 

- Kilde og kildeproblematik  
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§ 26. Kildemodulet 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 overblik over kilderne til den nordiske mytologi  
• Et grundlæggende kendskab til de problemer, der knytter sig til arbejdet med kilderne til den 

nordiske mytologi 
• Et overblik over de væsentligste grundpositioner inden for forskningen 

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

• En evne til at skabe overblik over et mangesidet og til tider vanskeligt tilgængeligt materiale 
• En evne til på baggrund af et tværfagligt materiale at indgå i en dialog om faglige 

problemstillinger 
• En evne til at reflektere over, sammenstille og vurdere forskellige faglige positioner   

 
 
§ 27. Kilder og kildeproblematik (The Sources and Their Problems) 
 
Disciplinbeskrivelse  
I denne disciplin introduceres der til de vigtigste kilder til den nordiske mytologi og til de 
problemstillinger, der er forbundet med studiet af kilderne. I disciplinen bliver forskellige 
kildegrupper gennemgået, skriftlige og materielle, poetiske og prosaiske, skandinaviske og ikke-
skandinaviske, dog lægges der vægt på de skriftlige kilder. Den kildekritiske metode bliver diskuteret, 
og de positioner, som forskningen indtager, bliver behandlet.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal have et overblik over kildematerialet til den nordiske mytologi. Der kræves et 
kendskab til de problemer, der knytter sig til arbejdet med kilderne, samt til de væsentligste 
grundpositioner, der findes i forhold dertil inden for forskningen. Eksaminanden skal demonstrere et 
overblik over kilderne til den nordiske mytologi og en forståelse af de metodiske problemstillinger, 
der er involveret, når tekster fra middelalderen anvendes som kilder til den førkristne periode. 
  
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen består af en bunden skriftlig opgave. Den studerende skal besvare et givet spørgsmål på 
baggrund af pensum. Der opgives tekster i et omfang af 1200 sider. 
 

Prøveform: Individuel, bunden skriftlig prøve  
 Hjælpemidler: Alle 
 Varighed: 48 timer  
 Censur og bedømmelse: Intern censur, best./ikke-best. 
 Vægtning: 15 point 
 
§ 28. Det religionshistoriske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdighed inden for følgende 
områder: 

• Et grundlæggende kendskab til det religiøse indhold af de mytologiske kilder 
• Indsigt i diskussionen om myternes funktion i det førkristne Norden  
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• Indsigt i tematisk og strukturel analyse 
• Et basalt kendskab til generelle metodiske og teoretiske problemer inden for myteforskningen  

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Det religionshistoriske modul skal den studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer:  

• En evne til at afdække en mytes hensigt gennem analyse og fortolkning  
• En evne til at reflektere kritisk over en tematisk problemstilling   
• En evne til at udføre problemorienteret arbejde, dvs. kunne identificere, afgrænse og 

reflektere over en faglig problemstilling 
• En evne til at deltage sagligt og reflekteret i en videnskabelig dialog  

 
§ 29. De nordiske myter i det hedenske Norden (Old Norse Myths in Pagan Scandinavia) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Denne disciplin undersøger de nordiske myters rolle i det førkristne Norden. Mytebegrebet vil blive 
diskuteret med særlig vægt på den religiøse betydning af myten, som et ideologisk aspekt i et religiøst  
 
 
verdenssyn. Kilderne vil blive analyseret og forskellige mytologiske temaer vil blive diskuteret, bl.a. 
individuelle guder, relationer mellem guder og kosmologiske begreber (f.eks. kosmogoni, tid og rum). 
Tematikkerne vil blive analyseret under inddragelse af primærkilderne og udvalgt sekundærlitteratur.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere sin færdighed i tematisk analyse og systematisk indsigt i det 
hedenske verdenssyn og myternes funktion i den hedenske periode. Eksaminanden skal ligeledes 
udvise kendskab til relevante forskningspositioner.          
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen består af en fri skriftlig opgave. Opgavens omfang er på 12-15 normalsider. Der opgives 
tekster i et omfang af 1200 sider.   
 
 Prøveform: Individuel, fri skriftlig hjemmeopgave 
 Hjælpemidler: Alle 
 Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
 Vægtning: 15 point 
 
Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende tilstedeværelse 
udleveres en bunden opgaveformulering forud for afleveringsfristen.  
 
§ 30. Det litteratur- og kulturhistoriske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 

• Et kendskab til middelalderlitteraturens brug af mytologien   
• En evne til at kunne arbejde tekstanalytisk med middelalderteksterne med henblik på at få en 

dybere forståelse af myternes overlevering og litterære egenart   
• Et kendskab til receptionen af den nordiske mytologi efter middelalderen og en forståelse af 

brugsområdernes betydning for myteopfattelsen  
   
Kompetencer: 
Gennem arbejdet med Det litteratur- og kulturhistoriske modul skal den studerende erhverve sig 
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følgende faglige og sociale kompetencer 
• En evne til at bedømme en teksts hensigt i en given sammenhæng   
• En evne til kritisk at kunne analysere mytologiens mangefacetterede fremtrædelsesformer   
• En evne til selv at kunne diskutere en mytologisk problemstilling, samt til at kunne indplacere 

den i dens kontekst, såvel synkront som diakront   
 
§ 31. De nordiske myter i middelalderens litteratur (Old Norse Myths in Medieval Literature) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen handler om receptionen af de nordiske myter i middelalderens nordiske, fortrinsvise 
norrøne, litteratur. Det bliver diskuteret, hvordan nordiske forfattere i det 12. og 13. århundrede 
benyttede de hedenske myter som reference i deres litterære rekonstruktion af fortiden, og hvilke 
attituder over for hedenskabet og myterne, der kan findes i teksterne fra middelalderen. Det 
undersøges endvidere hvilken rolle skriftmediet spillede, og på hvilken måde middelalderens norrøne 
litteratur tog form.      
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal eksaminanden kunne gennemføre litterære tekstanalyser. Eksaminanden skal udvise 
et grundlæggende kendskab til og kunne reflektere over den mytiske transformation fra vikingetid til  
 
middelalder, ligesom eksaminanden skal demonstrere indsigt i de relevante problemer, som 
overgangen fra mundtlighed til skriftlighed, fører med sig.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen i De nordiske myter i middelalderens litteratur aflægges som en bunden mundtlig prøve. Der 
stilles et spørgsmål på baggrund af et pensum på 800 normalsider.  
 
 Prøveform: Individuel, bunden mundtlig prøve 
 Forberedelsestid: 30 minutter 
 Varighed: 30 minutter 
 Hjælpemidler: Alle 
 Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
 Vægtning: 10 point 
 
§ 32. De nordiske myter i moderne tid (Old Norse Myths in Modern Time) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen fokuserer på den post-middelalderlige brug af den nordiske mytologi. Den studerende vil 
få indsigt i, hvordan forskellige perioder har brugt den nordiske mytologi til kulturelle, politiske, 
religiøse, litterære og kunstneriske formål, både i og uden for Norden. Det diskuteres endvidere 
hvordan den nordiske mytologi kan betragtes som central for nordisk identitetsdannelse og kulturel 
erindring.    
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal eksaminanden demonstrere indsigt i myternes og mytologiens receptionshistorie i 
både dansk og europæisk kulturhistorie. Eksaminanden skal endvidere kunne reflektere over 
mytologiens funktion i Norden indtil nutiden.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven i De nordiske myter i moderne tid afvikles som undervisningsdeltagelse, der udover aktiv 
deltagelse i undervisningen omfatter to skriftlige opgaver (på 2-3 sider). Den ene af de skriftlige 
opgaver kan erstattes af et mundtligt oplæg i plenum.  
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 Prøveform: Undervisningsdeltagelse, individuel 
 Hjælpemidler: Alle 
 Censur og bedømmelse: Intern, best./ikke-best. 
 Vægtning: 5 point 
 
Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende tilstedeværelse 
udleveres en bunden opgaveformulering forud for afleveringsfristen. 
 
§ 33. Bachelorprojekt (Bachelorproject) 
 
Disciplinbeskrivelse  
Der er ikke knyttet obligatorisk undervisning til bachelorprojektet. Projektet udvikles i tilknytning til 
et af modulerne på suppleringsfaget med en af studienævnet godkendt temaramme, hvorefter det 
nærmere indhold aftales mellem underviseren og de studerende. Projektarbejdet vejledes af 
faglæreren. 
    
 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Prøven består af en undersøgelse af en nøjere afgrænset problemstilling inden for feltet nordisk 
mytologi, der tillige skal inddrage viden, teorier og metoder fra den studerendes centrale fag og 
således afspejle hovedvægten i uddannelsen. Formålet med projektet er at bibringe den studerende 
erfaring med gennemførelse af et selvstændigt projektarbejde, der munder ud i en samlet skriftlig 
fremstilling. Ved prøven skal den studerende demonstrere evne til på kvalificeret vis at formulere, 
analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset emne, der afspejler hovedvægten i 
uddannelsen.  
 
Stk 3. Eksamensbestemmelser 
Bachelorprojektet aflægges som en fri skriftlig prøve. Opgavens omfang er på 15-20 normalsider. Der 
opgives tekster i et omfang af 1200 sider.   
   
 Prøveform: Individuel, fri skriftlig hjemmeopgave 
 Hjælpemidler: Alle 
  
 Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
 Vægtning: 15 point 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 34. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 22, § 27 stk. 2 og 3, § 29 stk. 2 og 3, § 31 stk. 2 og 
3, § 32 stk. 2 og 3 og § 33 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen april 2007. Ikrafttræden 1. 
september 2007. 
 


