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Omprøver på Arts i januar/februar 2022
Her finder du en oversigt over mundtlige eksamener og skriftlige stedprøver på Arts i omprøveperioden i januar/februar
2022.
Af oversigten kan du se, om din eksamen afholdes online via
Zoom eller med fremmøde på campus.
Nedenstående eksamener afvikles online (over Zoom)
Uddannelse
Antropologi, bachelor
Arabisk og islamstudier, kandidat
Arkæologi, kandidat
Arkæologi, kandidat
Arkæologi, kandidat
Arkæologi, kandidat
Brasilianske studier, bachelor
Brasilianske studier, bachelor
Brasilianske studier, bachelor
Brasilianske studier, bachelor
Bæredygtig kulturarvsmanagement, kandidat
Children's Literature, Media
and Culture, kandidat
Diakoni, kandidat
Didaktik (materiel kultur),
kandidat
Digital design - it, æstetik og
interaktion, bachelor
Digital design, kandidat
Dramaturgi, bachelor
Dramaturgi, bachelor
Erhvervssprog og international
erhvervskommunikation i engelsk, kandidat
Erhvervssprog og international
erhvervskommunikation i engelsk, kandidat

Prøve
Antropologiens faghistorie og grundbegreber
Teori og metode
Kulturhistorisk seminar 1: Landskab og kolonialisme
Kulturhistorisk seminar 1: Attiske helligdomme og
deres landskaber
Tematisk seminar: Krig og konflikt i forhistorien
Kulturhistorisk seminar 1: Diakrone og synkrone
landskabsstudier
Begyndersprog 2
Forberedelse til ophold i Brasilien
Portugisisk på mellemniveau
Brasiliansk portugisisk højniveau
Produktion og kommunikation af kulturarv
Children's literature and childhood. The Interaction between concepts of childhood, and children's literature and media
Diakonal etik
Materiel kultur, krop og handling
Interaktionsteknologier
Data og digital kultur
Teaterpraksis 1
Teaterhistorie 2
Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv

Branding i et kommunikativt perspektiv
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Erhvervssprog og international
erhvervskommunikation i
fransk, kandidat
Erhvervssprog og international
erhvervskommunikation i
spansk, kandidat
Erhvervssprog og international
erhvervskommunikation i tysk,
kandidat
Europastudier, kandidat
Filosofi, kandidat
Fleksibel master (AR-IUP)
Forhistorisk arkæologi, kandidat
Forhistorisk arkæologi, kandidat
Fransk sprog, litteratur og kultur, kandidat
Fransk, tilvalg
Generel pædagogik, kandidat
Græsk, tilvalg
Græsk, tilvalg
Græsk, tilvalg
Historie, kandidat
Historie, kandidat
Humanistisk organisationsudvikling, master
Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, master
Idéhistorie, bachelor
Idéhistorie, kandidat
Idéhistorie, tilvalg
Indien- og sydasienstudier, bachelor
Indien- og sydasienstudier, bachelor
Informationsvidenskab, bachelor
Informationsvidenskab, bachelor
Informationsvidenskab, kandidat
Informationsvidenskab, kandidat

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv

Kriser og issues i et kommunikativt perspektiv

EU's politiske institutioner
Filosofiske emner 2: Fænomenologiske temaer:
Perception, kropslighed, empati og socialitet
Afgangsprojekt
Arkæologisk dataanalyse
Skandinavisk arkæologi III
Aktuelle problemstillinger i franske kultur- og
samfundsforhold
Aktuelle problemstillinger i franske kultur- og
samfundsforhold
Didaktik og læring
Introduktion til græsk arkæologi
Græsk poesi
Introducerende filologi
Materiel kultur
Kulturhistoriens teori og metode
Masterprojekt
Master projekt

Individ og samfund i nyere tid
Historiefilosofi og historieteori
Individ og samfund i nyere tid
Forberedelse til ophold i ISA
Begyndersprog 2
Digital kommunikation
Programmering
Specialeforberedende forløb
Programmering på internettet: Front-end
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Informationsvidenskab, kandidat
Informationsvidenskab, kandidat
Interkulturelle studier
(fransk), kandidat
Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien), kandidat
International virksomhedskommunikation i engelsk, bachelor
Internationale studier, kandidat
Japanstudier, bachelor
Japanstudier, bachelor
Kinastudier, bachelor
Kinastudier, bachelor
Klassisk arkæologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
(-2019)
Klassisk filologi, bachelor
(-2019)
Klassisk filologi, tilvalg (-2019)
Kognitionsvidenskab, bachelor
Kognitionsvidenskab, kandidat
Kunsthistorie, bachelor
Kunsthistorie, tilvalg
Kuratering, master
Kuratering, master
Kuratering, master
Latin, tilvalg
Latin, tilvalg
Lingvistik, bachelor
Lingvistik, kandidat
Litteraturhistorie, bachelor
Litteraturhistorie, bachelor
Litteraturhistorie, kandidat
Medievidenskab, bachelor
Medievidenskab, kandidat
Medievidenskab, kandidat

Informationsvidenskabelige forskningsmetoder
Introduktion til programmering
Interkulturel kommunikation og kompetence
Interkulturel kommunikation og kompetence
Erhvervsrettet politik og kultur

International projektledelse
Begyndersprog 2
Forberedelse til ophold i Japan
Begyndersprog 2
Forberedelse til ophold i Kina
Introduktion til græsk arkæologi
Introducerende filologi
Introduktion til græsk arkæologi
Græsk poesi
Latinsk poesi
Introduktion til romersk arkæologi
Introduktion til græsk arkæologi
Latinsk poesi
Drama
Introduktion til kognitionsvidenskab
Sprogteknologi
Kunst- og visualitetshistorie 1
Kunst- og visualitetshistorie
Curatorial Knowledge
Curatorial Practice
Curatorial Project (Master's Project)
Latinsk poesi
Introduktion til romersk arkæologi
Samtaleanalyse
Sprog i kontekst
Litteraturhistorie 1: oldtid til middelalder
Litteraturhistorie 3: romantik til fin-de-siècle
Litteraturformidling
Medieudvikling
Specialeforberedende forløb
Medievidenskabelige metoder: Kritiske studier af
sociale medier
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Medievidenskab, kandidat
Musikvidenskab, kandidat
Nordisk sprog og litteratur, bachelor
Nordisk, tilvalg
Nordisk, tilvalg
Nordisk, tilvalg
Oplevelsesøkonomi, kandidat
Oplevelsesøkonomi, kandidat
Pædagogisk antropologi og
globalisering, kandidat
Pædagogisk antropologi, kandidat
Pædagogisk filosofi, kandidat
Pædagogisk psykologi, kandidat
Pædagogisk psykologi, kandidat
Pædagogisk sociologi, kandidat
Pædagogisk sociologi, kandidat
Religionsvidenskab, kandidat
Retorik, kandidat
Retorik, master
Ruslandstudier, bachelor
Ruslandstudier, bachelor
Ruslandstudier, bachelor
Ruslandstudier, bachelor
Ruslandstudier, bachelor
Social Minds, tilvalg
Spansk og spanskamerikansk
sprog, litteratur og kultur, bachelor
Spansk og spanskamerikansk
sprog, litteratur og kultur, kandidat
Spansk og spanskamerikansk
sprog, litteratur og kultur, kandidat
Special- og socialpædagogik,
master
Sundhedsantropologi, master
Teologi, bachelor
Teologi, bachelor
Teologi, bachelor

Medievidenskabelige metoder: Kvalitative medievidenskabelige metoder: Digitale metoder
Lyddesign og -branding
Litterære problemstillinger
Litterære problemstillinger
Sprogbrugsanalyse
Litteraturlæsning
Kommunikationsstrategi
Forbrugerkultur og brandingprocesser
Aktuelle problemstillinger inden for uddannelse,
læring og globalisering
Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi
Etik, normativitet og dannelse
Modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi
Modul 2: Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder
Pædagogisk sociologiske teorier
Social ulighed i uddannelse
Religionsvidenskabeligt projekt
Retorisk tradition
Masterprojekt
Russisk på mellemniveau
Forberedelse til ophold i Rusland
Begyndersprog 2
Russisk sprogfærdighed
Bosnisk/kroatisk/serbisk sprogfærdighed
Kulturelle interaktioner
Tekst og billede

Mundtlig sprogfærdighed

Kommunikation, medier og samfund

Masterprojekt
Modul 4: Masterprojekt
Bibelkundskab
Etik og religionsfilosofi 2: Indføring
Gammel Testamente 2: Salmer og profeter
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Teologi, kandidat
Teologi, kandidat

Teologi, kandidat

Trivsels- og ressourcepsykologi, master
Trivsels- og ressourcepsykologi, master
Tysk sprog, litteratur og kultur, bachelor
Tysk sprog, litteratur og kultur, bachelor
Tysk sprog, litteratur og kultur, bachelor
Tysk sprog, litteratur og kultur, kandidat
Tysk sprog, litteratur og kultur, kandidat
Tysk, tilvalg
Tysk, tilvalg
Tysk, tilvalg
Uddannelsesledelse, master
Uddannelsesledelse, master
Uddannelsesvidenskab, bachelor
Uddannelsesvidenskab, bachelor
Uddannelsesvidenskab, bachelor
Uddannelsesvidenskab, bachelor
Uddannelsesvidenskab, bachelor
Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
Æstetik og kultur, bachelor

Centralt emnefag: Kristenforfølgelse og martyrium historisk og aktuelt
Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi: Nadverteologi. En dogmatisk og teologihistorisk gennemgang af centrale teologiske tekster om
nadveren fra Det Nye Testamente til nutiden
Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi Eskatologi - om hvordan vi kan tænke teologisk om katastrofer, pandemier og livets afslutning
Psykologiske perspektiver på trivsel og menneskelige ressourcer
Masterprojekt
Historie, samfund og kultur
Tysk i forandring
Historie, litteratur og kultur
Mundtlig sprogfærdighed
Kommunikation, medier og samfund
Kultur- og samfundsstudier
Tysk i forandring
Sprog i teori og praksis
Strategisk uddannelsesledelse
Masterprojekt
Organisation og ledelse i Læringsarenaer
Motivationens paradokser, i videnskab og praksis
Bæredygtighed i organisation, didaktik og demokrati
Modul 5: Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt perspektiv
Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt
Kompetenceudvikling og evaluering i et bæredygtighedsperspektiv
Læring og kompetenceudvikling i et individuelt
perspektiv
Masterprojekt
Kulturliv: analyse og metode
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Nedenstående eksamener afvikles på campus
Uddannelse
Antropologi, kandidat
Antropologi, kandidat
Antropologi, kandidat
Antropologi, kandidat
Antropologi, kandidat
Arabisk og islamstudier, bachelor
Arabisk og islamstudier, bachelor
Arabisk og islamstudier, bachelor
Arabisk og islamstudier, tilvalg
Arkæologi, bachelor
Arkæologi, bachelor
Bæredygtig kulturarvsmanagement, kandidat
Diakoni, kandidat
Diakoni, kandidat
Didaktik (dansk), kandidat
Didaktik (matematik), kandidat
Didaktik (materiel kultur),
kandidat
Didaktik (musikpædagogik),
kandidat
Digital design - it, æstetik og
interaktion, bachelor
Engelsk, kandidat
Engelsk, kandidat

Engelsk, kandidat
Engelsk, tilvalg
Engelsk, tilvalg
Engelsk, tilvalg
Filosofi, bachelor
Filosofi, bachelor

Prøve
Antropologi som profession
Antropologi som profession
Udvidet antropologisk analyse: Global Connections and intimate lives
Udvidet antropologisk analyse: Institutions and
organisations
Udvidet antropologisk analyse: Technologies and
Materiality
Seminar med kildeanalyse
Propædeutisk arabisk 1
Arabisk på mellemniveau 1
Seminar med kildeanalyse
Forhistorisk arkæologi II: Bronzealder og ældre
jernalder
Historisk arkæologi II: Senmiddelalder
Forståelse af kulturarvsforvaltning og -rammer
Bibelsk eksegese
Organisation og ledelse
Literacy og didaktik
Matematik i fagdidaktisk perspektiv I
Materiel kulturdidaktik i praksis
Musikpædagogiske problemstillinger i praksis
Interaktions- og interfacedesign
Fordybende emneområde: HISTORY/STORY:
Kampen om historie og kultur i nyere fiktion
Fordybende emneområde: Mediekonvergens Transformationer i nyheder og underholdning i
det 21. århundrede
Avanceret mundtlig sprogfærdighed og fremstilling
Mundtlig sprogfærdighed
Avanceret mundtlig sprogfærdighed og fremstilling
Faglige perspektiver
Filosofihistorie 2
Videnskabs- og teknologifilosofi
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Filosofi, bachelor
Filosofi, bachelor
Filosofi, tilvalg
Fransk sprog, litteratur og kultur, bachelor
Fransk virksomhedskommunikation, tilvalg
Fransk, tilvalg
Generel pædagogik, kandidat
Generel pædagogik, kandidat
Historie, kandidat
Idéhistorie, bachelor
Idéhistorie, tilvalg
Indien- og sydasienstudier, bachelor
International virksomhedskommunikation i fransk, bachelor
International virksomhedskommunikation i spansk, bachelor
International virksomhedskommunikation i tysk, bachelor
Japanstudier, bachelor
Journalistik, kandidat
Kinastudier, bachelor
Kinastudier, tilvalg
Konferencetolkning, uddannelse
Musikvidenskab, bachelor
Musikvidenskab, bachelor
Nordisk sprog og litteratur, bachelor
Pædagogisk filosofi, kandidat
Religionsvidenskab, bachelor
Religionsvidenskab, bachelor
Religionsvidenskab, bachelor
Religionsvidenskab, bachelor
Religionsvidenskab, bachelor
Religionsvidenskab, bachelor
Religionsvidenskab, tilvalg
Religionsvidenskab, tilvalg

Filosofisk æstetik
Filosofisk logik
Social- og politisk filosofi
Frankofoni og Frankrig i verden
Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold
Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold
Motivation i et uddannelsesperspektiv
Specialpædagogik og PPR i daginstitution og skole
Hovedudviklinger i international og global historie
De naturvidenskabelige og teknologiske idéers historie
De naturvidenskabelige og teknologiske idéers historie
Hindi på mellemniveau
International markedskommunikation

International markedskommunikation

International markedskommunikation

Japansk på mellemniveau
Projektorienteret forløb: Entrepreneurskab og innovation inden for medier og kommunikation
Kinesisk på mellemniveau
Kinesisk på mellemniveau
Tolketeori og -metode
Arrangement og brugsklaver
Stemmen som instrument
Litteraturlæsning
Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie
Studium generale
Religionshistorie med fænomenologi
Propædeutik 2: Græsk
Propædeutik 2: Norrønt
Propædeutik 2: Klassisk arabisk
Propædeutik 2: Latin
Religionshistorie med fænomenologi
Hinduisme og buddhisme
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Religionsvidenskab, tilvalg
Ruslandstudier, bachelor
Spansk og spanskamerikansk
sprog, litteratur og kultur, bachelor
Spansk, tilvalg
Teologi, bachelor
Teologi, bachelor
Uddannelsesvidenskab, kandidat

Religionsfilosofi med etik
Elementært mundtligt sprog
Sprog og kommunikation III

Sprog og kommunikation III
Græsk 3
Ny Testamente 2: Paulus og den nytestamentlige
brevlitteratur
5: Evaluering

Prøver med tilsyn / stedprøver
Uddannelse
Arabisk og islamstudier, bachelor
Brasilianske studier, bachelor
Engelsk virksomhedskommunikation, tilvalg
Engelsk, bachelor
Filosofi, bachelor
Historie, bachelor
Indien- og sydasienstudier, bachelor
International virksomhedskommunikation i engelsk, bachelor
Japanstudier, bachelor
Kinastudier, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor
Klassisk filologi, bachelor (2019)
Klassisk filologi, bachelor (2019)
Klassisk filologi, kandidat
Ruslandstudier, bachelor

Prøve
Mediearabisk
Begyndersprog 1
Engelsk i teori og praksis
English linguistics 1
Logik og argumentationsteori
Verdenshistorie og danmarkshistorie 1
Begyndersprog 1
English language in theory and
Begyndersprog 1
Begyndersprog 1
Latin 1
Græsk 1
Latin 1
Græsk 1
Skriftlig sprogfærdighed
Begyndersprog 1

