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Exams at the faculty of Arts in January 2022  
 
Here you will find an overview of oral exams and written on-site examinations at the 
faculty of Arts in January 2022.  
 
The overview shows whether your exam will be held online via Zoom or on campus at-
tendance.  
 
The following exams are conducted online (via Zoom) 

Uddannelse Prøve 
Antropologi, bachelor Antropologiens faghistorie og grundbegreber 
Arkæologi, kandidat Kulturhistorisk seminar 1: Attiske hellig-

domme og deres landskaber 
Arkæologi, kandidat Kulturhistorisk seminar 1: Diakrone og syn-

krone landskabsstudier 
Arkæologi, kandidat Kulturhistorisk seminar 1: Landskab og kolo-

nialisme 
Brasilianske studier, bachelor Begyndersprog 2 
Brasilianske studier, bachelor Portugisisk på mellemniveau 
Diakoni, kandidat Diakonal Etik 
Didaktik (materiel kultur), kandi-
dat 

Materiel kultur, krop og handling 

Digital design - it, æstetik og inter-
aktion, bachelor 

Interaktionsteknologier 

Digital design, kandidat Data og digital kultur 
Dramaturgi, bachelor Teaterpraksis 1 
Erhvervssprog og international er-
hvervskommunikation i engelsk, 
kandidat 

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv 

Erhvervssprog og international er-
hvervskommunikation i fransk, 
kandidat 

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv 

Erhvervssprog og international er-
hvervskommunikation i spansk, 
kandidat 

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv 

Erhvervssprog og international er-
hvervskommunikation i tysk, kan-
didat 

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv 

Europastudier, kandidat Political Institutions of the EU 
Fleksibel master (AR-IUP) Afgangsprojekt 
Fransk sprog, litteratur og kultur, 
kandidat 

Aktuelle problemstillinger i franske kultur- og 
samfundsforhold 

Fransk, tilvalg Aktuelle problemstillinger i franske kultur- og 
samfundsforhold 

Uddannelse Prøve 
Generel pædagogik, kandidat Didaktik og læring 
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Græsk, tilvalg Græsk poesi 
Græsk, tilvalg Introducerende filologi 
Græsk, tilvalg Introduktion til græsk arkæologi 
Historie, kandidat Kulturhistoriens teori og metode 
Historie, kandidat Materiel kultur 
Humanistisk organisationsudvik-
ling, master 

Masterprojekt 

Humanistisk sundhedsvidenskab 
og praksisudvikling, master 

Masterprojekt 

Idéhistorie, bachelor Individ og samfund i nyere tid 
Idéhistorie, tilvalg Individ og samfund i nyere tid 
Indien- og sydasienstudier, bache-
lor 

Begyndersprog 2 

Informationsvidenskab, bachelor Digital kommunikation 
Informationsvidenskab, bachelor Programmering 
Informationsvidenskab, kandidat Informationsvidenskabelige forskningsmeto-

der 
Informationsvidenskab, kandidat Programmering på internettet: Front-end 
Internationale studier, kandidat International projektledelse 
It-didaktisk design, kandidat Digitale læringskontekster 
Japanstudier, bachelor Begyndersprog 2 
Kinastudier, bachelor Begyndersprog 2 
Klassisk arkæologi, bachelor Introduktion til græsk arkæologi 
Klassisk filologi, bachelor Græsk poesi 
Klassisk filologi, bachelor Introducerende filologi 
Klassisk filologi, bachelor Introduktion til græsk arkæologi 
Klassisk filologi, bachelor Introduktion til romersk arkæogi 
Klassisk filologi, bachelor Latinsk poesi 
Klassisk filologi, bachelor (-2019) Introduktion til græsk arkæologi 
Klassisk filologi, bachelor (-2019) Latinsk poesi 
Klassisk filologi, tilvalg (-2019) Drama 
Kognitionsvidenskab, bachelor Introduction to Cognitive Science 
Kognitionsvidenskab, kandidat Natural language processing 
Kunsthistorie, bachelor Kunst- og visualitetshistorie 1 
Kunsthistorie, tilvalg Kunst- og visualitetshistorie 
Kuratering, master Curatorial Knowledge 
Latin, tilvalg Introduktion til romersk arkæogi 
Latin, tilvalg Latinsk poesi 
Ledelse i uddannelsesinstitutio-
ner, master 

Aktuelle udfordringer for ledelse i uddannel-
sesinstitutioner  

Lingvistik, bachelor Samtaleanalyse 
Lingvistik, kandidat Language in context 
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Uddannelse Prøve 
Litteraturhistorie, bachelor Litteraturhistorie 1 
Litteraturhistorie, bachelor Litteraturhistorie 3 
Medievidenskab, bachelor Medieudvikling 
Medievidenskab, kandidat Medievidenskabelige metoder: Kritiske stu-

dier af sociale medier 
Medievidenskab, kandidat Medievidenskabelige metoder: Kvalitative me-

dievidenskabelige metoder: Digitale metoder 
Nordisk sprog og litteratur, bache-
lor 

Litterære problemstillinger 

Nordisk, tilvalg Litteraturlæsning 
Nordisk, tilvalg Litterære problemstillinger 
Professionel vejledning, master Masterprojekt 
Pædagogisk antropologi og globa-
lisering, kandidat 

Aktuelle problemstillinger inden for uddan-
nelse, læring og globalisering 

Pædagogisk antropologi, kandidat Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi 
Pædagogisk psykologi, kandidat Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi 
Pædagogisk sociologi, kandidat Pædagogisk sociologiske teorier 
Religionsvidenskab, kandidat Religionsvidenskabeligt projekt 
Retorik, kandidat Retorisk tradition 
Retorik, master Masterprojekt 
Ruslandstudier, bachelor Begyndersprog 2 
Ruslandstudier, bachelor Bosnisk/kroatisk/serbisk sprogfærdighed 
Ruslandstudier, bachelor Russisk på mellemniveau 
Ruslandstudier, bachelor Russisk sprogfærdighed 
Special- og socialpædagogik, ma-
ster 

Masterprojekt 

Teologi, bachelor Bibelkundskab 
Teologi, bachelor Etik og religionsfilosofi 2 
Teologi, bachelor Gammel Testamente 2: Salmer og profeter 
Teologi, kandidat Centralt emnefag: Kristenforfølgelse og marty-

rium historisk og aktuelt 
Teologi, kandidat Dogmatik med missionsteologi og økumenisk 

teologi Eskatologi - om hvordan vi kan tænke 
teologisk om katastrofer, pandemier og livets 
afslutning 

Teologi, kandidat Dogmatik med missionsteologi og økumenisk 
teologi: Nadverteologi. En dogmatisk og teolo-
gihistorisk gennemgang af centrale teologiske 
tekster om nadveren fra Det Nye Testamente 
til nutiden 

Trivsels- og ressourcepsykologi, 
master 

Masterprojekt 

Trivsels- og ressourcepsykologi, 
master 

Psykologiske perspektiver på trivsel og men-
neskelige ressourcer 
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Uddannelse Prøve 
Tysk sprog, litteratur og kultur, 
bachelor 

Historie, samfund og kultur 

Tysk sprog, litteratur og kultur, 
bachelor 

Tysk i forandring 

Tysk, tilvalg Kultur- og samfundsstudier 
Tysk, tilvalg Tysk i forandring 
Uddannelsesledelse, master Strategisk uddannelsesledelse 
Uddannelsesvidenskab, bachelor Bæredygtighed i organisation, didaktik og de-

mokrati 
Uddannelsesvidenskab, bachelor Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt 
Uddannelsesvidenskab, bachelor Modul 5: Uddannelse i et samfundsvidenska-

beligt, komparativt perspektiv 
Uddannelsesvidenskab, bachelor Motivationens paradokser, i videnskab og 

praksis 
Uddannelsesvidenskab, bachelor Organisation og ledelse i Læringsarenaer 
Voksnes læring og kompetenceud-
vikling, master 

Kompetenceudvikling og evaluering i et bære-
dygtighedsperspektiv 

Voksnes læring og kompetenceud-
vikling, master 

Læring og kompetenceudvikling 

Voksnes læring og kompetenceud-
vikling, master 

Masterprojekt 

Æstetik og kultur, bachelor Kulturliv: analyse og metode 

 
The following exams will be conducted on campus 

Uddannelse Prøve 
Arabisk og islamstudier, bachelor Propædeutisk arabisk 1 
Arabisk og islamstudier, bachelor og 
tilvalg 

Seminar med kildeanalyse 

Arkæologi, bachelor Forhistorisk arkæologi II: Bronzealder og 
ældre jernalder 

Arkæologi, bachelor Historisk arkæologi II: Senmiddelalder 
Diakoni, kandidat Bibelsk eksegese 
Diakoni, kandidat Organisation og ledelse 
Engelsk, tilvalg Faglige perspektiver / Avanceret mundtlig 

sprogfærdighed og fremstilling  
Filosofi, bachelor Filosofisk logik 
Filosofi, bachelor Filosofisk æstetik 
Filosofi, bachelor Videnskabs- og teknologifilosofi 
Idéhistorie, bachelor og tilvalg De naturvidenskabelige og teknologiske 

idéers historie 
Indien- og sydasienstudier, bachelor Hindi på mellemniveau 
Japanstudier, bachelor Japansk på mellemniveau 
Uddannelse Prøve 
Kinastudier, bachelor Kinesisk på mellemniveau 
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Kinastudier, tilvalg Kinesisk på mellemniveau 
Konferencetolkning, uddannelse Tolketeori og -metode 
Musikvidenskab, bachelor Arrangement og brugsklaver 
Musikvidenskab, bachelor Stemmen som instrument 
Pædagogisk filosofi, kandidat Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie 
Religionsvidenskab, bachelor Propædeutik 2: Græsk 
Religionsvidenskab, bachelor Propædeutik 2: Klassisk arabisk 
Religionsvidenskab, bachelor Propædeutik 2: Latin 
Religionsvidenskab, bachelor Propædeutik 2: Norrønt 
Religionsvidenskab, bachelor Studium generale 
Religionsvidenskab, bachelor og tilvalg Religionshistorie med fænomenologi 
Religionsvidenskab, tilvalg Hinduisme og buddhisme 
Teologi, bachelor Græsk 3 
Teologi, bachelor Ny Testamente 2: Paulus og den nytesta-

mentlige brevlitteratur   

Prøver med tilsyn /stedprøver   
Uddannelse Prøve 
Engelsk virksomhedskommunikation, 
tilvalg 

Engelsk i teori og praksis 

International virksomhedskommuni-
kation i engelsk, bachelor 

English language in theory and practice 

Klassisk filologi, kandidat Skriftlig sprogfærdighed 

  


