
 

 Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved 

Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. 

  

1. Studieordningens rammebestemmelser  

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation (2011) 

er udarbejdet af Studienævnet for Religionsvidenskab og Arabisk og godkendt af Dekanen for 

Det Teologiske Fakultet den 01‐09‐08  

 

Studieordningen træder i kraft den 01‐02‐2011.  

 

For uddannelsens formål, optagelse og lovgrundlag, henvises til overordnet studieordning pr. 

1. februar 2011.  

 

2. Uddannelsens struktur  

For uddannelses struktur, henvises til overordnet studieordning pr. 1. februar 2011. 

  

3.  Uddannelsens enkelte discipliner og prøver 

Propædeutisk arabisk ‐mundtlig del – 15 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Propædeutisk arabisk fører den studerende frem til at kunne tale, forstå, læse og skrive 

moderne standardarabisk på et elementært niveau og giver indsigt i basale dele af den 

arabiske grammatik  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Elementært moderne standardarabisk ordforråd  

• Elementær moderne standardarabisk grammatik   

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Føre en samtale på elementært niveau  

• Forstå enkle, simplificerede tekster  

• Redegøre for elementære grammatiske problemstillinger  

 

Undervisningsform  

Holdundervisning og eventuelt øvelser med instruktor 

 

Undervisningssprog  



Dansk/engelsk og arabisk  

 

Pensum  

Tilpasset kursets formål. 

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden mundtlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Forberedelsestid: 30 minutter Varighed: 30 minutter  

Censur og bedømmelse: Ekstern censur, gradueret  

 

Propædeutisk arabisk ‐skriftlig del – 15 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Der henvises til beskrivelsen for Propædeutisk arabisk ‐mdt. del  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Elementært moderne standardarabisk ordforråd  

• Elementær moderne standardarabisk grammatik  

• Brugen af arabiske ordbøger  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Forstå enkle, simplificerede tekster  

• Skrive sammenhængende sætninger  

• Redegøre for elementære grammatiske problemstillinger  

 

Undervisningsform  

Der henvises til beskrivelsen for Propædeutisk arabisk ‐mdt. del  

 

Undervisningssprog  

Der henvises til beskrivelsen for Propædeutisk arabisk ‐mdt. del 

 

Pensum  

Der henvises til beskrivelsen for Propædeutisk arabisk ‐mdt. del  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden skriftlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed: 3 timer  



Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ ikke bestået  

 

Arabisk på mellemniveau 1‐mundtlig del – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Arabisk på mellemniveau 1 bygger videre på disciplinen Propædeutisk arabisk og forbedrer og 

uddyber den studerendes elementære færdigheder i arabisk. Der opnås øget ordforråd og 

yderligere kendskab til grammatiske strukturer og de fire færdigheder: tale, lytte, læse og 

skrive videreudvikles.  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Moderne standardarabisk ordforråd  

• Moderne standardarabisk grammatik  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Udtrykke sig om enkle, kendte emner  

• Forstå simplificeret tale  

• Læse ikke‐komplekse tekster  

 

Undervisningsform  

Holdundervisning.  

 

Undervisningssprog  

Dansk/engelsk og arabisk.  

 

Pensum  

Tilpasset kursets formål  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Disciplinen bestås ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse, som omfatter bestået 

test efter underviserens anvisninger, og som demonstrerer opfyldelsen af kompetencemålene.  

 

Arabisk på mellemniveau 1 ‐skriftlig del – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 1 ‐mdt. del  

 

Faglige mål  



Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Moderne standardarabisk ordforråd  

• Moderne standardarabisk grammatik  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Udtrykke sig om enkle, kendte emner  

• Læse ikke‐komplekse tekster  

• Skrive en enkel tekst i relation til et kendt område  

 

Undervisningsform  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 1 ‐mdt. del  

 

Undervisningssprog  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 1 ‐mdt. del  

 

Pensum  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 1 ‐mdt. del  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden skriftlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed: 3 timer  

Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået  

 

Arabisk på mellemniveau 2 ‐mundtlig del – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse 

Arabisk på mellemniveau 2 bygger videre på disciplinen Arabisk på mellemniveau 1, idet de 

færdigheder, der er opnået der, forbedres og uddybes. Der opnås øget ordforråd, og 

grundlæggende basisgrammatik gennemgås.  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Moderne standardarabisk ordforråd  

• Moderne standardarabisk grammatik  

• En arabisk dialekt valgt af underviseren  

 



Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Udtrykke sig om kendte emner  

• Forstå almindelig tale i en kendt sammenhæng  

• Læse lettere tilpassede tekster ved hjælp af en ordbog  

• Føre en enklere samtale på den underviste dialekt  

• Redegøre for forholdet mellem dialektformer og moderne standardarabisk.  

 

Undervisningsform  

Holdundervisning  

 

Undervisningssprog  

Arabisk og dansk/engelsk  

 

Pensum  

Tilpasset kursets formål  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden mundtlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige 

Forberedelsestid: 30 min., Varighed: 30 min. 

Censur og bedømmelse: intern censur, gradueret 

 

Arabisk på mellemniveau 2 ‐skriftlig del – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 2 ‐mdt. del  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Moderne standardarabisk ordforråd  

• Moderne standardarabisk grammatik  

• En arabisk dialekt valgt af underviseren  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Udtrykke sig om kendte emner  

• Læse lettere tilpassede tekster ved hjælp af en ordbog  

• Skrive en enkel tekst inden for et kendt emne  

• Redegøre for forholdet mellem dialektformer og moderne standardarabisk.  

 



Undervisningsform  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 2 ‐mdt. del  

 

Undervisningssprog  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 2 ‐mdt. del  

 

Pensum  

Der henvises til beskrivelsen for Arabisk på mellemniveau 2 ‐mdt. del  

 

Eksamensbetingelser  

Prøveform: Disciplinen bestås ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse, som omfatter bestået 

test efter underviserens anvisninger, og som demonstrerer opfyldelsen af kompetencemålene.  

 

Mediearabisk ‐mundtlig del – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Mediearabisk bygger videre på disciplinen Arabisk på mellemniveau 2 med fokus på skriftlige 

og mundtlige medier  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Moderne standardarabisk grammatik med særligt henblik på grammatiske strukturer 

anvendt i medierne  

• Moderne standardarabisk ordforråd med særligt henblik på ordforråd anvendt i medierne  

• Aktiv sprogbeherskelse  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Tale med nogenlunde korrekt brug af grammatik og ordforråd  

• Forstå hovedbudskabet i udvalgte nyhedsudsendelser  

• Læse en publiceret tekst ved hjælp af en ordbog  

 

Undervisningsform  

Holdundervisning  

 

Undervisningssprog  

Overvejende arabisk, med dansk/engelsk  

 

Pensum  

Undervisningsmateriale efter underviserens valg; herunder bearbejdet og ikke bearbejdet 

materiale fra radio, fjernsyn og aviser.  

 



Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Disciplinen bestås ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse, som omfatter bestået 

test efter underviserens anvisninger, og som demonstrerer opfyldelsen af kompetencemålene.  

 

 

Mediearabisk ‐skr. del – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Der henvises til beskrivelsen for Mediearabisk ‐mdt. del  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Moderne standardarabisk grammatik med særligt henblik på grammatiske strukturer 

anvendt i medierne  

• Moderne standardarabisk ordforråd med særligt henblik på ordforråd anvendt i medierne  

• Aktiv sprogbeherskelse  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Forstå hovedbudskabet i udvalgte nyhedsudsendelser  

• Læse en publiceret tekst ved hjælp af en ordbog  

• Skrive en tekst om et alment emne ved hjælp af en ordbog  

 

Undervisningsform  

Der henvises til beskrivelsen for Mediearabisk ‐mdt. del  

 

Undervisningssprog  

Der henvises til beskrivelsen for Mediearabisk ‐mdt. del  

 

Pensum  

Der henvises til beskrivelsen for Mediearabisk ‐mdt. del  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden skriftlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed: 3 timer  

Censur og bedømmelse: Ekstern censur, gradueret  

Bemærkning: Der eksamineres på baggrund af en ukendt medietekst 

 

Arabisk dialektologi – 5 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  



Arabisk dialektologi bygger videre på dialektundervisningen introduceret på Arabisk på 

mellemniveau 2.  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Forholdet mellem dialekter og moderne standardarabisk  

• Ordforråd og grammatik inden for én udvalgt dialekt.  

• Disciplinens hovedteorier  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Udtrykke sig om kendte emner med nogenlunde korrekt brug af dialektens ordforråd og 

grammatik  

• Forstå hovedbudskabet i en umiddelbar samtale på dialekt  

• Redegøre for grammatiske spørgsmål til dialekten  

• Redegøre for forholdet mellem dialekt og moderne standardarabisk og hovedteorierne 

herom  

 

Undervisningsform  

Holdundervisning  

 

Undervisningssprog  

Arabisk og dansk/engelsk  

 

Pensum  

Tilpasset kursets formål  

 

Eksamensbestemmelser  

Eksaminationen består af to adskilte prøver (dels dels samtale, dels grammatik og teorier), og 

der gives én karakter, som beregnes i forholdet 2 (samtale) til 1 (grammatik og teorier). 

Prøveform: Bunden mundtlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Forberedelsestid: 30 minutter  

Varighed: 30 minutter  

Censur og bedømmelse: Intern censur, gradueret  

 

Arabisk på højniveau – 20 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Arabisk på højniveau bygger videre på Mediearabisk og Arabisk dialektologi. Kurset vil 

normalt forudsætte et studieophold i et arabisktalende land, efter aftale med en faglærer. Det 

kan også bestå i læsning af et særligt tilrettelagt pensum.  



 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Aktiv sprogbeherskelse  

• Moderne standardarabisk ordforråd  

• Moderne standardarabisk grammatik  

• En arabisk dialekt. Dialekten vælges efter aftale med faglæreren.  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Føre en samtale på et forståeligt og tilnærmelsesvis korrekt standardarabisk  

• Tale en arabisk dialekt ‐forståeligt og tilnærmelsesvis korrekt  

• Forstå umiddelbar tale på en arabisk dialekt  

• Læse mere komplekse tekster på moderne standardarabisk ved hjælp af en ordbog  

• Skrive en forståelig og tilnærmelsesvis korrekt tekst på moderne standardarabisk  

 

Undervisningsform  

Udlandsophold eller individuel vejledning  

 

Undervisningssprog  

Arabisk (dansk/engelsk)  

 

Pensum  

Efter aftale med faglærer  

 

Eksamensbestemmelser  

Disciplinen eksamineres ved tre forskellige prøver. Karakteren gives som et gennemsnit af de 

tre særskilte prøver. Alle dele skal bestås i samme eksamensperiode. 

 

Prøve 1  

Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Eksaminationen aflægges på den udvalgte dialekt 

Hjælpemidler: Ingen  

Forberedelsestid: 30 minutter 

Varighed: 30 minutter  

Censur og bedømmelse: Ekstern censur, gradueret 

 

Prøve 2  

Prøveform: Samtale på basis af et tekstudvalg. Prøven foregår som fremlæggelse og dialog 

med eksaminator på standardarabisk  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Forberedelsestid: 30 minutter  

Varighed: 30 minutter  



Censur og bedømmelse: Ekstern censur, gradueret  

 

Prøve 3  

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på baggrund af en ukendt tekst  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed: 3 timer 

Censur og bedømmelse: Ekstern censur, gradueret  

 

 

Valgfag (Feltrapport) – (10 ECTS)  

 

Disciplinbeskrivelse  

Feltrapport består i udarbejdelse af en feltrapport, der behandler et kulturelt eller 

samfundsmæssigt tema inden for arabisk kultur og samfund eller islamiske studier på 

grundlag af feltarbejde.  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Et udvalgt tema inden for arabisk kultur og samfund eller islam  

• Feltarbejde  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Identificere, dokumentere, analysere og reflektere over et udvalgt tema inden for arabisk 

kultur og samfund eller islam  

• Udarbejde en feltrapport  

 

Undervisningsform  

Feltarbejde med individuel vejledning  

 

Undervisningssprog  

Som udgangspunkt er undervisningssproget dansk, men kan i visse tilfælde være arabisk eller 

engelsk.  

 

Pensum  

Max 400 sider samt feltarbejde  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Skriftlig rapport med selvvalgt emne  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed:  

Omfang: Max 12 sider  



Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået  

Bemærkning: Rapportens emne, metode, problemformulering og litteratur skal aftales med og 

godkendes af en faglærer.  

 

 

Islamisk kultur – 10 ECTS  

 

Disciplinbeskrivelse  

Islam indfører i islams oprindelse og aktuelle fremtrædelsesformer samt historie og centrale 

og typiske tekster.  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 

følgende områder:  

• Islams oprindelse og historiske og organisatoriske udvikling 

• Islams centrale og typiske tekster  

• Muslimers religiøse praksis  

• Islams historiske og aktuelle former  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til at:  

• Redegøre for muslimers religiøse praksis  

• Redegøre for islams oprindelse og centrale og eksemplariske tekster  

• Redegøre for islams historiske og organisatoriske udvikling  

• Redegøre for og reflektere over islams historiske og aktuelle former  

 

Undervisningsform  

Forelæsning/holdundervisning  

 

Undervisningssprog  

Dansk/engelsk Undervisningssproget annonceres i lektionsplanen  

 

Pensum  

Max 800 sider  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden skriftlig opgave  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed: 3 dage  

Omfang: Max. 8 sider  

Censur og bedømmelse: Intern censur, gradueret  

 

Arabisk erhvervssprog– 10 ECTS  



 

Disciplinbeskrivelse  

Disciplinen Arabisk erhvervssprog kvalificerer den studerende til at varetage dele af en 

virksomheds skriftlige kommunikation med arabiske samarbejdspartnere.  

 

Faglige mål  

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse, færdigheder og aktiv 

sprogbeherskelse inden for følgende områder:  

• Erhvervskommunikation generelt  

• Forespørgsler  

• Tilbud  

• Ordrer  

• Betaling og betalingsformer • Reklamation  

• Transport  

• Forsikring  

• Banker (inkl. islamiske banker)  

• Ansøgninger  

 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige 

kompetencer, der sætter denne i stand til skriftligt at kommunikere med arabiske 

samarbejdspartnere på ovennævnte områder.  

 

Undervisningsform  

Holdundervisning  

 

Undervisningssprog  

Dansk/engelsk og arabisk  

 

Pensum  

Undervisningsmateriale efter underviserens valg  

 

Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Bunden skriftlig prøve  

Hjælpemidler: Alle sædvanlige  

Varighed: 4 timer  

Censur og bedømmelse: Ekstern censur, gradueret  

 

 

4. Regler og faglige progressionsbestemmelser – Bacheloruddannelse i Arabisk og Kommunikation. 
Faglige progressionsbestemmelser  

§ 10. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Arabisk på mellemniveau 1, når 

Propædeutisk arabisk er bestået.  

 



Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Arabisk på mellemniveau 2, når 

Arabisk på mellemniveau 1 er bestået, i Arabisk dialektologi og Mediearabisk når Arabisk på 

mellemniveau 2 er bestået, og i Arabisk på højniveau når Arabisk dialektologi og 

Mediearabisk er bestået.  

 

Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Erhvervssprog 2, når prøven i 

Erhvervssprog 1 er bestået.  

 

Førsteårsprøven  

§ 11. Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddan-

nelsen deltage i prøverne i Arabisk mellemniveau 1 skriftlig og Arabisk på mellemniveau 1 

mundtlig, som udgør førsteårsprøven.  

 

Stk. 2. Prøverne i henhold til stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår 

efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.  

 

Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 2, bortfalder 

adgangen til et nyt eksamensforsøg.  

 

§ 12. Hvis prøverne i henhold til § 10 ikke er beståede inden udgangen af første studieår, kan 

den studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den 

studerende inden udgangen af september.  

 

Almene eksamensbestemmelse  

§ 13. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan 

ikke tages om.  

 

§ 14. Følgende prøveformer er mulige: (1) Individuel prøve; (2) Gruppeprøve, som normalt 

højst kan omfatte 4 deltagere, og hvor hver enkelt deltagers præstation skal kunne bedømmes 

individuelt.  

 

§ 15. Der skelnes mellem ”udleveret/stillet spørgsmål” og ”selvvalgt emne”. Ved 

”udleveret/stillet spørgsmål” forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er fastlagt af 

eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved ”selvvalgt emne” forstås, at prøvens spørgsmål 

eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende.  

 

§ 16. 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, herunder almindelig forberedelse, mundtlige 

oplæg og mindre skriftlige opgaver efter underviserens nærmere anvisning. Med regelmæssig 

forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer, jævnt fordelt over forløbet. Med 

tilfredsstillende forstås, at man gennem sin deltagelse har demonstreret et tilfredsstillende 

niveau.  



 

stk. 2. De nærmere bestemmelser om, hvordan og i hvilket omfang den studerende skal have 

deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, fremgår af beskrivelsen 

af det enkelte uddannelseselement.  

 

§ 17. Der skelnes mellem mundtlig prøve og skriftlig prøve. Ved mundtlig prøve forstås en 

mundtlig eksamination på grundlag af et udleveret spørgsmål eller selvvalgt emne.  

 

Stk. 2. Eksaminanden har en forudgående forberedelsestid, hvortil eksaminanden kan 

medbringe skriftlige hjælpemidler, jf. bestemmelserne for den enkelte prøve.  

 

Stk. 3. Den mundtlige prøve ledes af en eksaminator; prøven overværes af en medbedømmer, 

enten en intern medbedømmer eller en beskikket censor. Eksaminationstiden omfatter også tid 

til votering, jf. § 26, stk. 2.  

 

§ 18. Ved skriftlig prøve forstås enten en hjemmeopgave på baggrund af et udleveret eller 

stillet spørgsmål, en hjemmeopgave på baggrund af et selvvalgt emne eller en skriftlig opgave 

under tilsyn.  

 

Stk. 2. Ved en hjemmeopgave på baggrund af et udleveret eller stillet spørgsmål besvarer 

eksaminanden en opgave, stillet af eksaminator. Eksaminator kan vælge at stille flere opgaver, 

som eksaminanden kan vælge imellem.  

 

Stk. 3. Ved en hjemmeopgave på baggrund af et selvvalgt emne besvarer eksaminanden en 

opgave, der er aftalt mellem eksaminator og eksaminand.  

 

Stk. 4. Ved en skriftlig prøve under tilsyn besvarer eksaminanden et udleveret spørgsmål i 

forbindelse med en prøve på en angivet dag, afholdt af universitetet.  

 

Stk. 5. Med "fremlæggelse" ved mundtlige prøver forstås, at eksaminanden ud fra et udleveret 

spørgsmål selvstændigt redegør for den problemstilling, der er angivet i spørgsmålet, besvarer 

spørgsmål og indgår i en faglig konstruktiv dialog med eksaminator.  

 

§ 19. Prøverne aflægges på dansk eller arabisk.  

 

Stk. 2. Er undervisningen givet på engelsk, kan prøven aflægges på dette sprog.  

 

Syge-og omprøver  

§ 20. For uddannelsens prøver gælder, at den studerende kan gå til syge-/omprøve i samme 

eksamenstermin eller terminen i umiddelbar forlængelse heraf.  

 



Stk. 2. Adgang til sygeeksamen forudsætter frihåndsattest dækkende eksamenstidspunktet. 

Frihåndsattesten afleveres ved raskmelding. En frihåndsattest er det nødvendige, men ikke 

altid tilstrækkelige, grundlag for at få adgang til sygeeksamen.  

 

Stk. 3. Adgang til omprøve forudsætter, at den eksamination, som omprøven skal dække, er 

blevet bedømt til en ikke-bestået karakter. Tilmelding til omprøve skal ske inden for en af 

studienævnet fastsat tidsfrist.  

 

Stk. 4. En syge-/omprøve gennemføres som den ordinære prøve.  

 

Pensumkrav og normalsider  

§ 21. I pensumkravene til de enkelte discipliner defineres en normalside som en trykside, med 

mindre andet vurderes af faglæreren.  

 

§ 22. En normalside ved skriftlige opgaver regnes som 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 

Beregningen af sidetalsomfanget omfatter tekst og noter, men ikke forside, 

indholdsfortegnelse og litteraturliste.  

 

Bedømmelse  

§ 23. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet 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 intern 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.  

 

§ 24. 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 beskikkede censorer.  

 

§ 25. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (gradueret) 

eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med Bestået/Ikke 

bestået.  

 

§ 26. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den 

studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave 

herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.).  

 



Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sidetalsomfang i den enkelte 

disciplins eksamensbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.  

 

§ 27. Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den 

studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en 

faglig konstruktiv dialog  

 

Stk. 2. I de mundtlige prøvers eksaminationstid indgår karaktergivning.  

 

§ 28. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter 

afholdelsen, fastsætter studienævnet en frist for offentliggørelsen af bedømmelsen. Fristen 

bliver meddelt den studerende på fakultetets hjemmeside.  

 

Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for 

bachelorprojektets vedkommende dog senest 2 måneder efter, at opgaven 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 Studerendes Selvbetjening på 

universitetets hjemmeside.  

 

Karaktermål  

§ 29. Det Teologiske Fakultet har fastsat karaktermål for opnåelsen af karaktererne 02, 7 og 12. 

Disse karaktermål er gældende for alle uddannelser ved Det Teologiske Fakultet.  

 

Stk. 1. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 

acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Den tilstrækkelige præstation indbefatter en 

mangelfuld, men netop acceptabel redegørelse for det emne, prøven angår, og en mangelfuld, 

men netop acceptabel anvendelse af relevante begreber, metoder og informationer.  

 

Stk 2. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, 

med en del mangler. Den gode præstation indbefatter en nogenlunde sikker disponering af og 

redegørelse for det emne, prøven angår, og en nogenlunde sikker anvendelse og forståelse af 

relevante begreber, metoder og informationer.  

 

Stk. 3. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 

opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den fremragende præstation 

indbefatter en selvstændig og sikker disponering af og redegørelse for det emne, prøven 



angår, og en sikker anvendelse og kritisk forståelse af relevante begreber, metoder og 

informationer.  

 

 

 

Merit og fleksibilitet 

Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler, fastsat af nævnet, 

godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse 

på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. 

  

Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 

videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået. Hvis det pågældende 

fagelement m.v. bedømmes efter gradueret skala ved begge uddannelsesinstitutioner, skal 

bedømmelsen overføres med karakter.  

 

Til‐og afmelding af prøver  

Tilmelding til prøve sker via Studerendes Selvbetjening, se: http://www.au.dk/da/studerende 

For tilmeldings‐og afmeldingsregler samt procedurer, se universitetets regler om eksamen 

http://www.au.dk/da/56‐02.htm 

  

Mulighed for brug af PC ved prøver Tilbydes brug af pc sker det efter universitetets regler om 

brug af pc ved prøver, se http://www.au.dk/da/56‐05.htm 

 

Dispensationer  

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det 

pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, 

der har kompetencen til at give dispensation. 

  

Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har 

kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, 

rektor eller ministerium). 

  

En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. 

Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, 

hvad det er for en regel, der søges dispensation fra, og hvad der ønskes opnået med 

dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af 

tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der 

begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.  

 

Anke og klage  

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles 

er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen, hvad der klages over, og hvad 

der ønskes opnået med klagen.  

http://www.au.dk/da/56‐02.htm
http://www.au.dk/da/56‐05.htm


 

Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. 

eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved 

universitetsuddannelser, VTU kapitel 8, se http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867  

 

Det Teologiske Fakultet har udarbejdet en vejledning med hensyn til klager, se 

http://www.teo.au.dk/uddannelse/undervis/eksamen/klagevejledning 

 Om prøver  

Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske 

regelsamling på http://www.au.dk/da/regler  

 

Hjælpemidler  

Sædvanlige hjælpemidler til eksaminationer i sprog er: ordbøger, grammatikker og noter. 

http://www.teo.au.dk/uddannelse/undervis/eksamen/klagevejledning

