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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Suppleringsfaget indenfor Retorik og formidling 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 Æstetiske Fag, Studienævnet for Litteraturhistorie. 
 
§ 2. Suppleringsfaget introducerer til retorik og formidlings forskningsområder med henblik på at 
udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer indenfor fagets 
grundlæggende metoder, og med henblik på at opnå faglige forudsætninger for at arbejde med og 
formidle fagets stofområder.  
 
§ 3. Et suppleringsfag i Retorik og formidling giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Færdighed i at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og overbevisende skriftligt og mundtligt 
i forskellige genrer og situationer 

• Et klart overblik over klassisk og moderne retorisk teori herunder argumentationsteori og 
formidlingsdidaktik 

• Færdighed i at analysere og vurdere en mundtlig eller skriftlig henvendelse 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Retorik og formidling skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• En evne til at vælge den rigtige art og form for sproglig henvendelse i givne situationer 
• En evne til at reflektere over, bedømme og give kritik af en mundtlig eller skriftlig 

henvendelses hensigtsmæssighed, redelighed og overbevisningskraft 
• En evne til at formidle og undervise i hensigtsmæssig skriftlig og mundtlig fremstilling 
• En evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre 
• En evne til at modtage faglig kritik 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til suppleringsfaget i Retorik og formidling forudsætter 1½ års beståede studier inden for 
et andet fagligt område. 
  
 
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 
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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 Retorik og formidling 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 
Litteraturhistorie 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 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 
(Bachelorprojekt). 
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§ 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. 
 
§ 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: 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 30 
vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst fra før 1700 tæller 3-dobbelt. 
 
§ 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 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 Litteraturhistorie 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 består af følgende tre moduler: 

- Fremstillingsmodulet. Modulet vægter 30 ECTS point i uddannelsen. 
- Det retorisk-analytiske modul. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Formidlingsmodulet. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 



 

 5

 
 
Stk. 2. Fremstillingsmodulet består af følgende discipliner: 

- Mundtlig fremstilling 
- Skriftlig fremstilling 

 
Stk. 3. Det retorisk-analytiske modul består af følgende discipliner: 

- Retorisk analyse 
 
Stk. 4. Formidlingsmodulet består af følgende discipliner 

- Bachelorprojekt  
 
§ 22. Følgende moduler og prøver indgår i suppleringsfaget: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Fremstillingsmodulet: 
 
Mundtlig fremstilling 
 
 
Skriftlig fremstilling 

 

 
 
 
Intern 
 
 
Intern 

 
 
 
15 
 
 
15 
 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
 
1. semester 
 
 
1.semester 

 
Det retorisk-analytiske modul: 
 
Retorisk analyse 

 
 
 
Ekstern 

 
 
 
15 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
2.semester 

 
Formidlingsmodulet: 
 
Bachelorprojekt 

 
 
Ekstern 
 
 

 
 
15 
 
 
 

 
 
7-trinsskala 
 
 
 

 
 
2. semester 
 
 
 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 23. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Retorisk analyse når Mundtlig fremstilling er 
bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når prøverne i Mundtlig 
fremstilling og Skriftlig fremstilling 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 
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Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for suppleringsfagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 25. Fremstillingsmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• En grundlæggende viden om den mundtlige og skriftlige fremstillings arter og former 
• Færdighed i at udforme skriftlige og mundtlige henvendelser i forskellige genrer og stilarter 
• Et overblik over klassisk og moderne retorik, herunder arbejdsfaser, stil, genre og 

argumentation 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Mundtlig og Skriftlig fremstilling skal de studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 

• En evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og overbevisende i mundtlige og skriftlige 
henvendelser i forskellige genrer og situationer 

• En evne til at bedømme en mundtlig eller skriftlig henvendelses hensigtsmæssighed 
• En evne til at forbedre mundtlige og skriftlige henvendelser 
• En evne til at reflektere over egen argumentations funktion i forhold til en given sag 

 
§ 26. Mundtlig fremstilling (Oral Exposition)  
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende praktisk kompetence i mundtlig fremstilling 
baseret på en viden om situation, sprog, argumentation og målgruppe. Udover generelle færdigheder 
såsom korrekt sprogbrug, evne til at argumentere og forståelse for mundtlighedens betingelser, sigter 
undervisningen mod at give den studerende redskaber til at målrette forskellige typer mundtlig 
fremstilling mod specifikke situationer. Undervisningen introducerer nogle retoriske grundbegreber til 
analyse af klassiske og nyere mundtlige genrer, herunder politiske taler, forsvarstaler, foredrag, 
debatter og nyhedsinterview. Analysen lægges til grund for de studerendes øvelser med at 
tilrettelægge en mundtlig fremstilling, udvælge emne og disponere et indhold med hensyn til 
situationen, tilpasse sprog og argumentation i forhold til emne og målgruppe og fremføre det 
tilrettelagte således at disse valg realiseres bedst muligt i fremførelsessituationen. Undervisningen er 
en introduktion til almen retorik og den antikke fagtradition.  
 
Stk. 2. Faglige mål: 
Eksaminanden skal demonstrere sin færdighed i og forståelse af mundtlig fremstilling i praksis og 
teori. Eksaminandens tale bedømmes på hvorvidt talens argumenter og sprog formidler 
taleintentionen i forhold til den aktuelle talesituation og på hvorvidt denne intention realiseres i den 
mundtlige fremførelse. I den mundtlige eksamination skal den studerende demonstrere et kendskab til 
retorikkens fagtradition og kunne forholde sig til retoriske begreber analytisk og reflekterende.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser: 
Mundtlig fremstilling består af en mundtlig prøve, hvor den studerende fremfører en forberedt tale af 
10-12 minutters varighed hvis emne på forhånd er godkendt af vejleder, samt en mundtlig 
eksamination i et af studienævnet fastlagt pensum af omfang 600 sider. Eksaminanden bliver spurgt til 
teori med udgangspunkt i praksis.  
 

Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Varighed: 30 minutter (inkl. censur) 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 
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§ 27. Skriftlig fremstilling (Written Exposition) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende praktisk kompetence i skriftlig fremstilling på 
grundlag af viden om det danske sprogs bygning (stavning, morfologi, syntaks og ordforråd), og det 
danske sprogs variation, kendskab til den danske skriftsprogsnorm, og viden om stilistik og retorik. 
Vægten lægges på praktiske øvelser i den skriftlige fremstillings arbejdsformer: stofsamling (topik), 
disposition, sproglig udformning, layout og opsætning.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere sin færdighed i at udtrykke sig skriftligt i en veldefineret situation på 
grundlag af kendskab til den skriftlige fremstillings arbejdsfaser og viden om forholdet mellem 
sprogets udtryksformer og tekstens situation. Eksaminandens tekstproduktion bedømmes med hensyn 
til: de sproglige valg, tekstorganiseringen, emnebehandlingen og kommunikationen.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksaminanden omskriver en tekst således at den bliver mere hensigtsmæssig i forhold til 
kommunikationssituationen, og begrunder ændringerne. Der opgives teoretiske tekster i et omfang af 
600 sider.  
 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve, som aflægges under tilsyn. Ved 
denne eksamensform tilbydes der mulighed for at anvende PC iht. Aarhus 
Universitets regler herom 
Hjælpemidler: Alle 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 

 
§ 28. Det retorisk-analytiske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdighed inden for følgende 
områder: 

• Et klart overblik over retorikkens status som nutidig akademisk disciplin 
• En viden om moderne retorisk teori om stil, genre og publikum 
• En forståelse af retorikkens refleksive praksis 
• En forståelse af moderne teorier og begreber om redelighed og normativ bedømmelse af 
 mundtlige og skriftlige henvendelser 

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

• En evne til at afdække en henvendelses funktion gennem en analyse af dens stil, genre og 
argumentation 

• En evne til at bedømme en henvendelses redelighed og relevans i en given sag 
• En evne til at reflektere kritisk over nutidig retorisk praksis herunder især dens offentlige 

former 
• En evne til at deltage sagligt og reflekteret i en offentlig debat 
• En evne til at producere en hensigtsmæssig skriftlig akademisk fremstilling 
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§ 29. Retorisk analyse (Rhetorical Analysis) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at give den studerende færdigheder i retorisk analyse på baggrund af et 
kendskab til centrale retoriske begreber og teorier, herunder den retoriske situation, publikum, stilistik 
og argumentation. Den retoriske analyse bygger på nyere retoriske begreber og metodiske felter i 
samspil med begreber, der er udviklet på baggrund af det klassiske retoriske system. Retorikken bliver 
herved i stand til at give en tidssvarende analyse af samfundets nutidige retoriske praksisformer, f.eks. 
taler, argumenterende tekster, debat, interviews, visuel retorik og æstetiske tekster. I undervisningen 
indgår praktiske analyseøvelser med feedback fra underviser eller medstuderende. Der vil i løbet af 
semesteret være 2 skriftlige afleveringer af analyseøvelser (5 sider).  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere en tale eller tekst med henblik på at gøre rede for de anvendte 
retoriske virkemidler, herunder den retoriske situation, publikum, stilistik og argumentation. Den 
studerende skal demonstrere en evne til at reflektere over de valgte teoretiske begreber.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven afvikles ved en 14-dages bunden hjemmeopgave, omfang maksimalt 15 ns., med portefølje af 
en udvalgt skriftlig øvelse fra semesterets undervisning, maksimalt 5 ns. Der gives en samlet karakter 
for den bundne hjemmeopgave og porteføljen. 
 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave med portefølje. 
Varighed: 14 dage. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala.  
Vægtning: 15 point. 

 
§ 30. Formidlingsmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Forudsætninger for at formidle teorier om sprogets former og funktioner grammatisk, tekstligt 
og kommunikativt 

• Kendskab til teorier om sproglige normer, stil, genre, argumentation og påvirkning 
• Færdighed i at at analysere, vurdere og kommentere mundtlige og skriftlige henvendelser ud 

fra retoriske og formidlingsdidaktiske kriterier 
 
Kompetencer: 
Gennem arbejdet med bachelorprojektet skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• En evne til at reflektere over, bedømme og give kritik af en mundtlig eller skriftlig 
henvendelses hensigtsmæssighed 

• En evne til at forbedre mundtlige og skriftlige henvendelser 
• En evne til at give faglig og konstruktiv kritik til forbedring af mundtlige og skriftlige 

fremstillinger  
• En evne til at formidle viden om grundlaget for forbedring af mundtlige og skriftlige 

fremstillinger 
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§ 31. Bachelorprojekt (Bachelor Project) 
 
Disciplinbeskrivelse 
I bachelorprojektet opøves den studerendes evne til at viderebringe den viden og kunnen som han 
eller hun har opnået i disciplinerne mundtlig fremstilling, skriftlig fremstilling og retorisk analyse, 
dels i formaliseret undervisning i skolen, dels ved kursusvirksomhed og dels som konsulent i en 
organisation eller virksomhed. Der forudsættes kendskab til det danske sprogs bygning og brug og til 
retorik. Autentiske teksters kommunikative kvalitet analyseres og bedømmes på grundlag af 
argumentationsteori, genreteori, pragmatisk tekstteori og kommunikationsteori, og der arbejdes med 
formidling af denne viden og med hvorledes man på fagdidaktisk grundlag retter og vejleder andre i at 
formulere sig skriftligt og mundtligt.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne bedømme om en kortere autentisk tekst fungerer hensigtsmæssigt som 
kommunikation i den givne situation, og skal kunne vejlede tekstens afsender i forbedringer af teksten 
- på alle den skriftlige og mundtlige fremstillings niveauer: de sproglige valg, tekstorganiseringen, 
emnebehandlingen og kommunikationen. Det kræves at eksaminanden inddrager teorier og metoder 
og evt. emner fra sit centrale fag på en sådan måde at projektet afspejler hovedvægten i uddannelsen. 
 
Stk. 3. Eksamensbstemmelser 
I prøven tages der udgangspunkt i en kortere dansk tekst eller tale som eksaminanden selv har fundet. 
Der udarbejdes en vejledning i hvordan tekstens forfatter kan omarbejde teksten så den kommunikerer 
bedre på baggrund af en kommunikationsanalyse af teksten. Denne vejledning til forfatteren skal være 
skriftlig og på maksimalt 15 sider. 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. En omskrivning af den oprindelige tekst kan indgå som 
bilag til eksamenspræstationen. Der opgives 600 sider teoretiske tekster. Studienævnet kan godkende 
praktik som en del af forløbet. Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk på en halv side (per 
person). 
 

Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 

 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 32. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 33. Oversigt over meritoverførsel fra seneste ordning under 95-bekendtgørelsen til denne ordning. 
Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning i 
henhold til nedenstående: 
 
 Suppleringsudddannelsen i Sproglig kommunikation og formidling af 1999 

 
Mundtlig fremstilling   Mundtlig fremstilling 
Skriftlig fremstilling   Skriftlig fremstilling 
Sprogbeskrivelse 1   Overføres efter individuel vurdering 
Sprogbeskrivelse 2   Overføres efter individuel vurdering 
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Suppleringsuddannelsen i Retorik 
      2004    2001 
  Mundtlig fremstilling  Mundtlig formidling  Anvendt retorik 1 
  Skriftlig fremstilling  Skriftlig formidling  Anvendt retorik 2 
  Retorisk analyse  Retorisk analyse  Retorisk analyse 
   
     
De øvrige prøver overføres efter individuel vurdering. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
Ændring af § 27 stk. 3 godkendt af Dekanen november 2006. Ikrafttræden 1. december 2006. 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 22, § 26 stk. 2 og 3, § 27 stk. 2 og 3, § 29 stk. 2 og 
3 og § 31 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
 


