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FORORD 
 
Kære BA-studerende, 
 
På vegne af Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation vil jeg byde dig 
velkommen på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 
 
Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, som dit studium hører under, 
har det overordnede ansvar for uddannelsen, og det er studienævnet, der træffer beslutninger 
om studiets opbygning, fagindhold, prøver mv. Studienævnets medlemmer er dels undervise-
re og dels studerende, som vælges af deres medstuderende. De studerende har derfor via stu-
dienævnet direkte indflydelse på deres studium. Jeg håber, at du vil interessere dig for studie-
nævnets arbejde. Det kan du gøre ved at følge med i arbejdet i studienævnet f.eks. via Studie-
info (http://www.asb.dk/studinfo), ved at afgive din stemme, når der skal vælges studenterre-
præsentanter til studienævnet – og måske selv stille op som kandidat. 
 
Jeg håber, at du vil få dine forventninger til dit studium på Handelshøjskolen indfriet, at du 
vil føle dig godt tilpas i dit nye studiemiljø, og at du vil tage de udfordringer op, du vil blive 
mødt med. 
 
Med venlig hilsen  
Studielederen 
Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation 
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KORT OVER SKOLEN 
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HVOR HENVENDER MAN SIG? 
 
Den officielle adresse er: 
Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet 
Fuglesangs Allé 4 
8210  Århus V 
Tlf. 89 48 66 88 
www.asb.dk  
 
Studieadministrationen 
i B-fløjen (ekspedition i B4) 
tager sig af optagelse, eksamenstilmelding m.v. 
 
Studievejledningen 
i B-fløjen 
rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationsansøgninger m.v. samt mod-
tager dispensationsansøgninger og eksamensklager. Studievejledningen rådgiver også om 
udvekslingsophold og merit for udvekslingsophold. 
 
Studienævnssekretariatet 
i B-fløjen  
modtager bl.a. sager til behandling i studienævnet. 
 
Stipendiekontoret 
i B-fløjen 
behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. 
 
Institutsekretærerne 
i L-bygningen 
formidler bl.a. kontakt til den enkelte underviser. 
 
Internationalt Kontor 
i B-fløjen 
oplyser bl.a. om udvekslingsmuligheder. 
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Planlægningskontoret 
i C-fløjen  
tager sig primært af udarbejdelse af time- og eksamensplaner, oplysning om aflysninger og 
erstatningstimer samt booking af undervisningslokaler. 
 
CampusNet 
CampusNet er Handelshøjskolens læringsplatform. Når du logger på CampusNet, får du ad-
gang til dine fag og til en række funktioner og informationer, som du får brug for i løbet af  
dit studium på Handelshøjskolen. Du kan for eksempel finde oplysninger om dit skema, om 
de fag, du følger, det materiale eller de meddelelser, som underviserne lægger ud til dig og 
resten af dit hold, lister over medstuderende, aflysning af undervisning, links til andre rele-
vante hjemmesider og meget mere. Du finder CampusNet på www.campusnet.asb.dk. 
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INDLEDNING 
 
Bacheloruddannelsen i to fremmedsprog er normeret til 3 år, dvs. 1. - 6. semester. Uddannel-
sen består af obligatoriske fag, valgfag samt et bachelorprojekt. Det normerede studieforløb 
fremgår af oversigterne på de følgende sider. Det anbefales at følge dette forløb, som er base-
ret på en faglig progression, men du er ikke bundet af det normerede forløb. Du skal dog væ-
re opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvornår du skal aflægge og senest have 
bestået dine 1. årsprøver (se nærmere om 1. årsprøverne i kapitlet Eksamensregler). 
 
Det væsentligste grundlag for uddannelsen er fastlagt i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 
om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. På basis heraf har prodekanen for 
uddannelse godkendt en studieordning. Studieordningen finder du via Studieinfo på Handels-
højskolens hjemmeside på adressen http://www.asb.dk. 
 
I Studiehåndbogen finder du generelle informationer om uddannelsen samt regler for prøver 
mv. De detaljerede fag- og prøvebeskrivelser for uddannelsen finder du i det elektroniske 
fagkatalog, som du også har adgang til via Studieinfo på Handelshøjskolens hjemmeside. 
 
Forud for hvert studieår fastsættes en plan for studieåret, som viser undervisnings- og eksa-
mensperioder samt ferier. Studieplanen finder du på Handelshøjskolens hjemmeside på Stu-
dieinfo/Studium/Timeplaner. 
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit studium, har du mulighed for at henvende dig til de 
faglige studievejledere, som er studerende, der vejleder ansøgere og studerende om alle for-
hold inden for uddannelsen. De faglige studievejledere er også behjælpelige i forbindelse 
med spørgsmål vedrørende dispensationer og fritagelser samt klagevejledning. 
 
Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation 
Juni 2009 
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OVERSIGT OVER UDDANNELSENS 

KOMBINATIONER 
 
Hvis du har valgt kombinationen Engelsk-Fransk, ser dit samlede normerede uddannelses-
forløb sådan ud: 
 
 ENGELSK FRANSK FÆLLESFAG 
1. semester The Structure and 

Sound of English 
 

Writing about the 
U.S.A 

 

Det franske sprog i lyd 
og skrift 

 
Frankrig historisk og 

politisk 

Fællespropædeutikum 
 

Samfundsøkonomi 

2. semester English in Use 
 

Communicating about 
the U.K. 

 

Franske tekster: Recep-
tion og produktion 

 
Franske virksomheder 
og deres omgivelser 

 

Videnskabsteori 
 
Adfærd i organisation-

er 

3. semester Producing Texts for 
Business 

 
Cultural Studies 

Erhvervskommunikation 
med det franske marked 

 
Det franske forbruger-

marked 
 

 

4. semester Valgfag, evt. i forbindelse med studieophold i 
udlandet: 

Engelsk og/eller fransk + evt. valgfag uden for 
sprogene 

 

 

5. semester Researching Aspects 
of Business 

 
Valgfag 

 

International Markeds-
kommunikation 

 
Valgfag 

 

 

6. semester Bachelorprojekt: Engelsk eller fransk 
Valgfag: Engelsk eller fransk eller uden for  

sprogene 
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Hvis du har valgt kombinationen Engelsk-Spansk, ser dit samlede normerede uddannelses-
forløb sådan ud: 
 
 ENGELSK SPANSK FÆLLESFAG 
1. semester The Structure and 

Sound of English 
 

Writing about the 
U.S.A 

 

Spansk kommunikation 
 

Sproglige strukturer og 
fagtekster I 

 

Fællespropædeutikum 
 

Samfundsøkonomi 

2. semester English in Use 
 

Communicating about 
the U.K. 

 

Spansk kommunikation 
og samfund 

 
Sproglige strukturer og 

fagtekster II 
 

Videnskabsteori 
 

Adfærd i organisation-
er 

3. semester Producing Texts for 
Business 

 
Cultural Studies 

Spansk kommunikation 
og interkulturel kompe-

tence 
 

Sproglige strukturer og 
fagsprogsoversættelse 

 
Faglig tekstproduktion 

og eksportmarkeds-
føring 

 

 

4. semester Valgfag, evt. i forbindelse med studieophold i 
udlandet: 

Engelsk og/eller spansk + evt. valgfag uden for 
sprogene 

 

 

5. semester Researching Aspects 
of Business 

 
Valgfag 

 

Introduktion til Latin-
amerika 

 
Valgfag 

 

 

6. semester Bachelorprojekt: Engelsk eller spansk 
Valgfag: Engelsk eller spansk eller uden for  

sprogene 
 

 

 
 



 

 
10 

Hvis du har valgt kombinationen Engelsk-Tysk, ser dit samlede normerede uddannelsesfor-
løb sådan ud: 
 
 ENGELSK TYSK FÆLLESFAG 
1. semester The Structure and 

Sound of English 
 

Writing about the 
U.S.A 

 

Grammatik und Sprach-
kompetenz 

 
Textkommunikation 

 
 

Fællespropædeutikum 
 

Samfundsøkonomi 

2. semester English in Use 
 

Communicating about 
the U.K. 

 

Sprachkompetenz und 
Landeskunde 

 
Texte im Unternehmen 

 

Videnskabsteori 
 

Adfærd i organisationer 

3. semester Producing Texts for 
Business 

 
Cultural Studies 

Sprachkompetenz und 
das heutige Deutsch-

land 
 

Wirtschafts-
kommunikation 

 

 

4. semester Valgfag, evt. i forbindelse med studieophold i 
udlandet: 

Engelsk og/eller tysk + evt. valgfag uden for 
sprogene 

 

 

5. semester Researching Aspects 
of Business 

 
Valgfag 

 

Wissenschafts- 
rhetorik 

 
Valgfag 

 

 

6. semester Bachelorprojekt: Engelsk eller tysk 
Valgfag: Engelsk eller tysk eller uden for  

sprogene 
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Hvis du har valgt kombinationen Fransk-Spansk, ser dit samlede normerede uddannelses-
forløb sådan ud: 
 
 FRANSK SPANSK FÆLLESFAG 
1. semester Det franske sprog i lyd 

og skrift 
 

Frankrig historisk og 
politisk 

 

Spansk kommunikation 
 

Sproglige strukturer og 
fagtekster I 

 

Fællespropædeutikum 
 

Samfundsøkonomi 

2. semester Franske tekster: Recep-
tion og produktion 

 
Franske virksomheder 
og deres omgivelser 

Spansk kommunikation 
og samfund 

 
Sproglige strukturer og 

fagtekster II 
 

Videnskabsteori 
 

Adfærd i organisation-
er 

3. semester Erhvervskommunikation 
med det franske marked 

 
Det franske forbruger-

marked 
 

Spansk kommunikation 
og interkulturel kompe-

tence 
 

Sproglige strukturer og 
fagsprogsoversættelse 

 
Faglig tekstproduktion 

og eksportmarkeds-
føring 

 

 

4. semester Valgfag, evt. i forbindelse med studieophold i ud-
landet: 

Fransk og/eller spansk + evt. valgfag uden for 
sprogene 

 

 

5. semester International Markeds-
kommunikation 

 
Valgfag 

 

Introduktion til Latin-
amerika 

 
Valgfag 

 

 

6. semester Bachelorprojekt: Fransk eller spansk 
Valgfag: Fransk eller spansk eller uden for  

sprogene 
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Hvis du har valgt kombinationen Tysk-Fransk, ser dit samlede normerede uddannelsesforløb 
sådan ud: 
 
 TYSK FRANSK FÆLLESFAG 
1. semester Grammatik und 

Sprachkompetenz 
 

Textkommunikation 
 
 

Det franske sprog i lyd 
og skrift 

 
Frankrig historisk og 

politisk 
 

Fællespropædeutikum 
 

Samfundsøkonomi 

2. semester Sprachkompetenz und 
Landeskunde 

 
Texte im Unternehmen 
 

Franske tekster: Recep-
tion og produktion 

 
Franske virksomheder 
og deres omgivelser 

 

Videnskabsteori 
 

Adfærd i organisation-
er 

3. semester Sprachkompetenz und 
das heutige Deutsch-

land 
 

Wirtschafts-
kommunikation 

 

Erhvervskommunikation 
med det franske marked 

 
Det franske forbruger-

marked 
 

 

4. semester Valgfag, evt. i forbindelse med studieophold i 
udlandet: 

Tysk og/eller fransk + evt. valgfag uden for  
sprogene 

 

 

5. semester Wissenschafts- 
rhetorik 

 
Valgfag 

 

International Markeds-
kommunikation 

 
Valgfag 

 

 

6. semester Bachelorprojekt: Tysk eller fransk 
Valgfag: Tysk eller fransk eller uden for  

sprogene 
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Hvis du har valgt kombinationen Tysk-Spansk, ser dit samlede normerede uddannelsesfor-
løb sådan ud: 
 
 TYSK SPANSK FÆLLESFAG 
1. semester Grammatik und 

Sprachkompetenz 
 

Textkommunikation 
 
 

Spansk kommunikation 
 

Sproglige strukturer og 
fagtekster I 

 

Fællespropædeutikum 
 

Samfundsøkonomi 

2. semester Sprachkompetenz und 
Landeskunde 

 
Texte im Unternehmen 
 

Spansk kommunikation 
og samfund 

 
Sproglige strukturer og 

fagtekster II 
 

Videnskabsteori 
 

Adfærd i organisation-
er 

3. semester Sprachkompetenz und 
das heutige Deutsch-

land 
 

Wirtschafts-
kommunikation 

 

Spansk kommunikation 
og interkulturel kompe-

tence 
 

Sproglige strukturer og 
fagsprogsoversættelse 

 
Faglig tekstproduktion 

og eksportmarkeds-
føring 

 

 

4. semester Valgfag, evt. i forbindelse med studieophold i 
udlandet: 

Tysk og/eller spansk + evt. valgfag uden for  
sprogene 

 

 

5. semester Wissenschafts- 
rhetorik 

 
Valgfag 

 

Introduktion til Latin-
amerika 

 
Valgfag 

 

 

6. semester Bachelorprojekt: Tysk eller spansk 
Valgfag: Tysk eller spansk eller uden for  

sprogene 
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FAGINTRODUKTIONER 
 
Engelsk 
 
Oversigt over uddannelsen i engelsk 
 

 
SEM 

 
FAG 

1. 
 

The Structure and Sound of English (5 ECTS) 
Writing about the U.S.A. (5 ECTS) 

2. English in Use (5 ECTS) 
Communicating about the U.K. (5 ECTS) 

3. 
 

Producing Texts for Business (10 ECTS) 
Cultural Studies (5 ECTS) 

4. 
 
 

Valgfag*, evt. i forbindelse med studieophold i udlandet, se af-
snittet Studieophold i udlandet 

5. Researching Aspects of Business (5 ECTS) 
Valgfag (10 ECTS) 

6. Bachelorprojekt** (20 ECTS) 
Valgfag* 

 
*  Min. 10 ECTS af valgfagene på 4. og 6. semester skal ligge inden for engelsk. 
**Du kan vælge at skrive dit bachelorprojekt inden for engelsk eller dit andet fremmedsprog. 
 
Fag- og prøvebeskrivelse for hvert enkelt fag vil blive offentliggjort i det elektroniske fagka-
talog. 
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Generelt om formålet med uddannelsen i engelsk 
 
Undervisningen i engelsk har til formål at sætte dig i stand til at anvende det engelske sprog 
hensigtsmæssigt i din skriftlige såvel som mundtlige kommunikation i erhvervsmæssige og 
erhvervsrelevante sammenhænge. En forudsætning for at kunne dette er, at du er i stand til at 
analysere de sproglige problemstillinger, du står over for, at du kan drage holdbare konklusi-
oner på grundlag af dine analyser, og at du desuden kan omsætte analyse og konklusioner til 
praksis, dvs. til skriftlige eller mundtlige tekster, der fungerer hensigtsmæssigt i kommunika-
tionssituationen.  Både analyse og konklusioner forudsætter, at du har et fagligt begrebsappa-
rat, du kan anvende til formålet, mens omsættelsen til praksis forudsætter, at du har tilstræk-
keligt kendskab til det engelske sprogs potentiale og til de omgivelser, du skal kommunikere 
i, til at du kan vælge en hensigtsmæssig måde at formulere dig på. 
 
Med henblik på dette formål vil du skulle tilegne dig kendskab til en række væsentlige områ-
der inden for beskrivelsen af det engelske sprog og inden for produktion af skriftlige og 
mundtlige tekster, først og fremmest på engelsk, men også på dansk. Da kendskab til tekstens 
omgivelser er vigtigt for at kunne træffe beslutning om, hvorledes en tekst kan formuleres 
hensigtsmæssigt, vil du desuden skulle sætte dig ind i kulturelle, samfunds- og erhvervsmæs-
sige forhold i især to store engelsksprogede områder, nemlig Det forenede Kongerige (Eng-
land, Skotland, Wales og Nordirland) og U.S.A. 
 
 
Generelt om produktion af skriftlige og mundtlige tekster på engelsk 
 
Da det overordnede formål med uddannelsen i engelsk er, at du skal blive i stand til at anven-
de det engelske sprog hensigtsmæssigt i din skriftlige såvel som mundtlige kommunikation i 
erhvervsmæssige og erhvervsrelevante sammenhænge, gælder det generelt for din produktion 
af skriftlige og mundtlige tekster, at de skal formuleres grammatisk korrekt på standarden-
gelsk og under hensyntagen til de pragmatiske, stilistiske og formelle krav, som hensigts-
mæssig kommunikation stiller i en given situation. For mundtlige tekster gælder desuden, at 
du skal benytte korrekt standardengelsk udtale. Der lægges således vægt på, at du er i stand 
til i en kommunikationssituation at integrere din indlærte viden inden for de forskellige fag 
på engelskdelen. 
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Fransk 
 
Oversigt over uddannelsen i fransk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. Det franske sprog i lyd og skrift (5 ECTS) 
Frankrig historisk og politisk (5 ECTS) 
  

2 Franske tekster: Reception og produktion (5 ECTS)  
Franske virksomheder og deres omgivelser (5 ECTS) 
 

3. Erhvervskommunikation med det franske marked (10 ECTS) 
Det franske forbrugermarked (5 ECTS) 
  

4.  Valgfag*, evt. i forbindelse med studieophold i udlandet, se af-
snittet Studieophold i udlandet 

5. International Markedskommunikation (10 ECTS)  
Valgfag (5 ECTS) 
 

6. Bachelorprojekt** (20 ECTS) 
Valgfag* 
 

 
*  Min. 10 ECTS af valgfagene på 4. og 6. semester skal ligge inden for fransk. 
**Du kan vælge at skrive dit bachelorprojekt inden for fransk eller dit andet fremmedsprog. 
 
Fag- og prøvebeskrivelse for hvert enkelt fag vil blive offentliggjort i det elektroniske fagka-
talog. 
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Generelt om uddannelsen i fransk 
 
Undervisningen består af obligatoriske fag og valgfag, der har som formål at give dig kompeten-
cer til at kunne varetage sprog- og kommunikationsopgaver i moderne erhvervsvirksomheder. For 
at opnå disse kompetencer skal du gennem fagene tilegne dig et fundament af viden, herunder 
metodekendskab, og en række færdigheder, herunder kommunikative færdigheder på fransk. 
 
I de obligatoriske fag arbejdes der med 3 dimensioner: en kommunikativ dimension, en sproglig 
dimension og en kontekstdimension. 
 
Gennem alle 6 semestre arbejdes der med den kommunikative dimension både mundtligt og 
skriftligt med udgangspunkt i fagene under kontekstdimensionen og den sproglige dimension (se 
nedenfor). Din mundtlige sprogkompetence på fransk trænes dels via mundtlige oplæg, hvor du 
formidler faglig viden inden for de behandlede områder, dels gennem deltagelse i samtale og dis-
kussion om disse emner på gruppe- og holdniveau. Din skriftlige sprogkompetence på fransk træ-
nes gennem løsning af opgaver og cases i tilknytning til forskellige fag. Mere specifikt er den 
skriftlige kommunikative dimension repræsenteret gennem fagene Erhvervskommunikation med 
det franske marked og International markedskommunikation. Her vil du bl.a. med udgangspunkt i 
viden om kommunikationsteori og erhvervsrelaterede genrer beskæftige dig med løsning af kon-
krete skriftlige kommunikationsopgaver med henblik på at kvalificere dig til at varetage en virk-
somheds skriftlige kommunikation med det franske marked. 
 
Den sproglige dimension behandles fortrinsvis i fagene Det franske sprog i lyd og skrift og 
Franske tekster: Reception og produktion. Her vil du komme til at arbejde med sproglige og tek-
stuelle strukturer med henblik på at styrke din fremmedsproglige kompetence i tale og skrift og 
din tekstkompetence i analyse og produktion af fransksprogede tekster. 
 
Inden for kontekstdimensionen er det fagene Frankrig historisk og politisk, Franske virksomhe-
der og deres omgivelser og Det franske forbrugermarked, der er i fokus. Her vil du få en grund-
læggende viden om kulturelle, sociale, politiske, erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske for-
hold i Frankrig, der vil sætte dig i stand til at forstå den kontekst, som fransk erhvervsliv agerer 
inden  for. Denne viden vil du erhverve dig gennem arbejde med litteratur udvalgt af underviserne 
og gennem selvstændig informationssøgning og –bearbejdning. 
 
Det er et gennemgående træk ved dimensionerne, at der i høj grad tilstræbes en erhvervsrelateret 
tilgang til fagene. 
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I valgfagene har du mulighed for at uddybe din viden og dine kompetencer inden for specifikke 
emneområder og tekstgenrer.  
 
På 4. semester kan du vælge at henlægge dine studier til et universitet i fx Frankrig, hvilket vil 
give dig mulighed for ikke blot at få udbygget dine sproglige og faglige færdigheder, men også 
for at komme tæt på fransk kultur.  
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Spansk 
 
Oversigt over uddannelsen i spansk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. Spansk kommunikation (5 ECTS)  
Sproglige strukturer og fagtekster I (5 ECTS) 
 

2. Spansk kommunikation og samfund (5 ECTS) 
Sproglige strukturer og fagtekster II (5 ECTS) 
 

3. Spansk kommunikation og interkulturel kompetence (5 ECTS) 
Sproglige strukturer og fagsprogsoversættelse (5 ECTS) 
Faglig tekstproduktion og eksportmarkedsføring (5 ECTS) 
 

4. Valgfag*, evt. i forbindelse med studieophold i udlandet, se 
afsnittet Studieophold i udlandet 

5. Introduktion til Latinamerika (5 ECTS) 
Valgfag (10 ECTS) 
 

6. Bachelorprojekt** (20 ECTS) 
Valgfag* 
 

 
*  Min. 10 ECTS af valgfagene på 4. og 6. semester skal ligge inden for spansk. 
**Du kan vælge at skrive dit bachelorprojekt inden for spansk eller dit andet fremmedsprog. 
 
Fag- og prøvebeskrivelse for hvert enkelt fag vil blive offentliggjort i det elektroniske fagka-
talog. 
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Generelt om uddannelsen i spansk 
 
Undervisningen tager sigte på at give dig kompetencer, der har relevans for varetagelsen af 
sprog- og kommunikationsopgaver inden for moderne private og offentlige virksomheder og or-
ganisationer. Kompetencerne hviler på et fundament af viden, metodekendskab og praktiske og 
strategiske færdigheder. Undervisningen er i vidt omfang it-baseret. 
 
Konkret forventes du efter bachelorstudiet 
 
 - at have en viden om: 

• det spanske sprogsystem 
• sætningsanalyse 
• samtaleteknikker, talesprogsfænomener og korrekt konversationel adfærd 
• sproglige læringsprocesser og e-læring 
• politiske, historiske og kulturelle forhold i Spanien og Latinamerika 
• erhvervskommunikation i de spansktalende lande 
• forskelle i erhvervs- og handelsmæssige forhold i Danmark og de spansktalende lande 

 
 
- og at kunne: 

• føre en samtale på spansk 
• anvende samtaleteknikker, talesprogsfænomener og korrekt konversationel adfærd 
• oversætte fagtekster mellem dansk og spansk 
• udarbejde spanske forretningsbreve og andre tekster inden for erhvervskommunikation 
• bruge relevante oversættelsesstrategier 
• benytte internettet som kilde til oversættelse og informationssøgning generelt. 
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Tysk 
 
Oversigt over uddannelsen i tysk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. Grammatik und Sprachkompetenz (5 ECTS) 
Textkommunikation (5 ECTS) 
 

2. Sprachkompetenz und Landeskunde (5 ECTS) 
Texte im Unternehmen (5 ECTS) 
 

3. Sprachkompetenz und das heutige Deutschland (5 ECTS) 
Wirtschaftskommunikation (10 ECTS) 
 

4.  Valgfag*, evt. i forbindelse med studieophold i udlandet, se 
afsnittet Studieophold i udlandet 

5. Wissenschaftsrhetorik (5 ECTS) 
Valgfag (10 ECTS) 
 

6. Bachelorprojekt **(20 ECTS) 
Valgfag* 
 

 
*  Min. 10 ECTS af valgfagene på 4. og 6. semester skal ligge inden for tysk. 
**Du kan vælge at skrive dit bachelorprojekt inden for tysk eller dit andet fremmedsprog. 
 
Fag- og prøvebeskrivelse for hvert enkelt fag vil blive offentliggjort i det elektroniske fagka-
talog. 
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Generelt om uddannelsen i tysk 
 
Undervisningen afholdes i form af øvelsestimer og forelæsninger. I øvelsestimerne anvendes 
der forskellige undervisningsformer såsom lærerinitieret undervisning, gruppeundervisning, 
hvor de studerende underviser hinanden med underviseren som konsulent og igangsætter, og 
konsultationer, hvor du undervises individuelt.  
 
Målet med uddannelsen i tysk er, at du bliver i stand til at fungere som professionel sprog-
medarbejder i danske og internationale virksomheder og organisationer. Men da dette er et 
meget komplekst og diffust mål at have for øje, finder du i det følgende en nærmere præcise-
ring af, hvad du skal kunne ved afslutningen af uddannelsens 5. semester.  
 
Basiskompetencer 
 
Grammatik 
Du kan alle bøjninger, og du kan bruge de centrale regler i den tyske grammatik. Det centrale 
er det, vi har gennemgået på forelæsningerne.  
 
Lytteforståelse 
Du kan forstå (= følge og videreformidle indholdet af) forelæsninger og faglige foredrag på 
studiet holdt på tysk om aktuelle politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Tyskland. 
 
Læseforståelse 
Du kan forstå (= følge og videreformidle indholdet af) moderne litterære tekster (noveller og 
kortere romaner) samt længere sagprosatekster fra tidsskrifter, lærebøger etc. om politiske, 
økonomiske og kulturelle forhold i Tyskland. 
 
Mundtlig sprogfærdighed (samtale) 
Du kan på tysk  

− føre samtaler om samfundsmæssige forhold i Danmark og Tyskland, som de er 
gennemgået i undervisningen 

− føre dagligdags samtaler 
− føre samtaler med en tysk virksomhed på en dansk virksomheds vegne, både an-

sigt til ansigt og via telefonen 
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Mundtlig sprogfærdighed (oplæg) 
Du kan tale flydende og sammenhængende om studierelevante emner. 
 
Skriftlig semantisk og morfologisk/syntaktisk kompetence 
Når du skriver tekster 

− har du ikke problemer med at finde ord med den rigtige betydning (semantik) 
− spænder grammatikken ikke ben for dig, når du skal konstruere sætninger (mor-

fologi og syntaks). 
 
Komplekse og supplerende kompetencer 
 
Skriftlig pragmatisk kompetence 
Du kan på tysk udvælge de rigtige genrer i forhold til de mundtlige og skriftlige kommunika-
tionssituationer, som du typisk kommer ud for i en virksomhed. Du kan formulere dig sådan, 
at din mundtlige eller skriftlige tekst passer til den enkelte kommunikationssituation. 
 
Oversættelseskompetence 
Du kan oversætte skrevne tekster fra virksomhedens kommunikation til og fra tysk. 
 
Relevant virksomhedsrelateret viden 
Du råder over tilstrækkelig virksomhedsrelateret viden, som den er gennemgået i undervis-
ningen, til at kunne forstå og tale om tyske tekster, der omhandler det tyske og det danske 
erhvervsliv. 
 
Relevant kultur- og samfundsorienteret viden  
Du råder over tilstrækkelig kultur- og samfundsorienteret viden, som den er gennemgået i 
undervisningen, til at kunne forstå og tale om tyske tekster, der omhandler det tyske og det 
danske samfundsliv. 
 
De enkelte fag er sammensat sådan, at du på det første semester især arbejder med basiskom-
petencerne, mens de næste semestre i højere grad inddrager de mere komplekse kompetencer.  
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Fagsammensætning 
 
På de første tre semestre er undervisningen opdelt i følgende fag (fordelingen af fagene frem-
går af skemaet i begyndelsen af afsnittet): 
 
Grammatik und Sprachkompetenz, Sprachkompetenz und Landeskunde, Sprachkompetenz 
und das heutige Deutschland  
Inden for disse fag gennemgås de grammatiske områder, du skal lære og fordybe dit kend-
skab til i løbet af studiet, såvel i forelæsnings- som i øvelsesform, ligesom du arbejder med 
din grundlæggende mundtlige sprogfærdighed (herunder fonetik). I starten af det første seme-
ster bliver der tilbudt et støttefag på det grammatiske område for de studerende, der har sær-
lige behov. Dette forløb kaldes Grammatikwerkstatt, og tilbuddet gælder studerende, der ud-
vælges på basis af en prøve, der afholdes i de første uger af semesteret. Herudover formidles 
der i forelæsningsform relevant kultur- og samfundsorienteret viden. I tilhørende øvelsesti-
mer arbejder du med at udbygge og konkretisere den viden, der er formidlet i forelæsninger-
ne. I forbindelse med forelæsningerne får du trænet din lytteforståelse på tysk, ud over at du 
udbygger din faktuelle viden om de gennemgåede områder. 
 
Textkommunikation, Texte im Unternehmen, Wirtschaftskommunikation 
Her arbejder du i øvelsesform med den skriftlige semantiske, morfologisk/syntaktiske og 
pragmatiske kompetence på tekster fra virksomhedens kommunikation. Inden for faget vil 
der blive arbejdet med såvel oversættelse som resumering og sproglig revision. Endvidere 
formidles der i forelæsningsform relevant kultur- og samfundsorienteret viden. I tilhørende 
øvelsestimer arbejder du med at udbygge og konkretisere den viden, der er formidlet i fore-
læsningerne. I forbindelse med forelæsningerne får du trænet din lytteforståelse på tysk, ud 
over at du udbygger din faktuelle viden om de gennemgåede områder. 
 
I 4. semester anbefales du at tage på studieophold i udlandet, men undervisningsgruppen ud-
byder også valgfag for de studerende, som måtte være forhindret i at tage ud.  
 
I 5. semester udbyder vi et obligatorisk modul med titlen Wissenschaftsrhetorik. Dette fag 
giver dig relevant tekst- og genrelingvistisk viden, ligesom du træner praktisk formulering af 
akademiske tekster på tysk. Faget skal især støtte udviklingen af din skriftlige pragmatiske og 
din grammatiske kompetence.  
 
I 5. og 6. semester har du endvidere mulighed for at vælge valgfrie moduler inden for under-
visningsgruppens område. 
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Fællesfag 
 
Formålet med disse fag er at give nogle grundlæggende fælles referencerammer for alle ba-
cheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation. 
 
Oversigt over fællesfagene 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. Fællespropædeutikum samt kursus i informationssøgning (5 ECTS) 
Samfundsøkonomi (5 ECTS) 
 

2. 
 

Videnskabsteori (5 ECTS) 
Adfærd i organisationer (5 ECTS) 
 

 
 
Fag- og prøvebeskrivelserne for hvert enkelt fag vil blive offentliggjort i det elektroniske 
fagkatalog. 
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VALGFAG 
 
I løbet af 4., 5. og 6. semester skal du tage valgfag svarende til i alt 55 ECTS (kombinatio-
nerne med fransk) eller 60 ECTS (øvrige kombinationer).  
  

Udbud af og tilmelding til valgfag 
 
Fag udbudt af Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK) 
Fag- og prøvebeskrivelser for hvert enkelt fag vil blive offentliggjort i det elektroniske fagka-
talog. Valgfagene for forårssemestre vil blive offentliggjort senest 1. november, og valgfage-
ne for efterårssemestre vil blive offentliggjort senest 15. april. 
 
Tilmelding kan ske enten på CampusNet (via linket ”Studieadm.” er der adgang til Studie-
administrativ Selvbetjening, hvor man kan tilmelde sig undervisning) eller ved henvendelse 
til Studieadministrationen, hvor den relevante formular udfyldes og afleveres. 
 
Du skal tilmelde dig dine valgfag for forårssemestre inden 15. november og dine valgfag for 
efterårssemestre inden 1. maj. Oprettelse af valgfag kan være betinget af et minimum antal 
tilmeldte studerende. Hvis der tilmelder sig flere studerende til et valgfag end antallet af 
pladser, trækkes der lod mellem de tilmeldte. 
 
Fag udbudt under ASB’s Summer University 
For nærmere oplysninger, se Studieinfo under Studium - ASB Summer University. 
 
Fristen for tilmelding til Summer University er 15. marts. 
 
Fag udbudt af andre institutter på AU eller andre uddannelsesinstitutioner 
Sådanne fag vil normalt kræve en forhåndsgodkendelse på basis af en ansøgning til studie-
nævnet eller, når det gælder institutioner i udlandet, i henhold til den ordinære procedure for 
forhåndsgodkendelse i forbindelse med studieophold i udlandet. 
 

Fordeling af valgfag 
 
5. semester 
Valgfagene på 5. semester har et bestemt omfang og en fast placering inden for de enkelte 
fremmedsprog. Omfang og placering fremgår af oversigten over prøver i kapitlet Prøver. 
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4. og 6. semester 
Du har forskellige muligheder, når du skal tilrettelægge dine valgfag (i alt 40 ECTS) på 4. og 
6. semester. 
  
De krav, du skal opfylde, er: 
 

• Du skal i løbet af 4. og 6. semester tage valgfag svarende til min. 20 ECTS inden for 
det ene fremmedsprog og min. 10 ECTS inden for det andet fremmedsprog. Det vil 
altså sige, at 30 ud af de i alt 40 ECTS er bundet til fremmedsprogene.  

• Du skal tage fag svarende til min. 20 ECTS inden for det ene fremmedsprog på 4. se-
mester. 

  
Inden for disse rammer kan du selv vælge:  
 

• Om du vil tage dit 4. semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller på ASB. 
• Inden for hvilket af dine fremmedsprog du vil tage 20 ECTS på 4. semester. 
• Om du vil tage de 10 ECTS, du som min. skal have inden for det andet fremmed-

sprog, på 4. eller på 6. semester. 
• Om du vil bruge de 10 ECTS, der ikke skal tages inden for fremmedsprogene, til at 

styrke et af dine fremmedsprog, eller om du vil tage dem inden for et andet fagområ-
de. 

 
 

På næste side kan du se eksempler på fordelingen af valgfag på 4. og 6. semester. 
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Eksempler på fordeling af valgfag på 4. og 6. semester 
 
Engelsk-Fransk (eksemplerne kan overføres til alle øvrige sprogkombinationer) 
 
   4. semester   6. semester  I alt 
Engelsk  20 ECTS-point     20 ECTS-point 
 
Fransk       10 ECTS-point 10 ECTS-point 
 
Uden for 
fagområderne  10 ECTS-point     10 ECTS-point 
 
Eller: 
 
Engelsk  10 ECTS-point  10 ECTS-point 20 ECTS-point 
 
Fransk   20 ECTS-point     20 ECTS-point 
 
Eller: 
 
Engelsk  30 ECTS-point     30 ECTS-point 
 
Fransk       10 ECTS-point 10 ECTS-point 
 
Du kan også vælge omvendt: 30 ECTS-point til Fransk og 10 ECTS-point til Engelsk 
 
Eller: 
 
Engelsk  20 ECTS-point     20 ECTS-point 
 
Fransk   10 ECTS-point     10 ECTS-point 
 
Uden for 
fagområderne      10 ECTS-point 10 ECTS-point 
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PRØVER 
 
I løbet af studiet skal du tage prøver svarende til i alt 180 ECTS, dvs. 30 ECTS pr. semester. 
 
Samtlige prøver inden for de enkelte fagområder fremgår af nedenstående skema. Skemaet 
viser det normerede, anbefalede forløb. 
 
Sem. ENGELSK FRANSK SPANSK TYSK FÆLLESFAG 
1.  The Structure and 

Sound of English 
ECTS: 5 
2 skriftlige prøver 
 
Writing about the 
U.S.A. 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
  

Det franske sprog i 
lyd og skrift 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve 
 
Frankrig historisk 
og politisk 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 

Spansk kommunika-
tion 
ECTS: 5 
Løbende evaluering 
med portfolio* 
 
Sproglige strukturer 
og fagtekster I 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
 

Grammatik und 
Sprachkompetenz 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
 
Textkommunikation 
ECTS: 5 
Løbende evalue-
ring* 
 

Fællespropædeu-
tikum 
ECTS: 5 
Projektrapport 
 
Samfundsøko-
nomi 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
 
 

2.  1. årsprøver 
English in Use 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
 
Communicating 
about the U.K. 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve med 
udgangspunkt i 
skriftligt oplæg 
/synopsis 
 

1. årsprøver 
Franske tekster: 
Reception og pro-
duktion 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
 
Franske virksomhe-
der og deres omgi-
velser 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve 

1. årsprøver 
Spansk kommunika-
tion og samfund 
ECTS: 5 
Løbende evaluering 
med portfolio * 
 
Sproglige strukturer 
og fagtekster II 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 

1. årsprøver 
Sprachkompetenz  
und Landeskunde 
ECTS: 5 
Skriftlig prøve 
 
Texte im Unterneh-
men 
ECTS: 5 
Løbende evalue-
ring* 

Videnskabsteori 
ECTS: 5 
Løbende evalue-
ring* 
 
Adfærd i organi-
sationer 
ECTS: 5 
Skriftlig hjemme-
opgave 
 

3.  Producing Texts for 
Business 
ECTS: 10 
Skriftlig hjemmeop-
gave 
 
Cultural Studies 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve med 
udgangspunkt i 
skriftligt oplæg 
/synopsis 

Erhvervskommuni-
kation med det fran-
ske marked 
ECTS: 10 
Skriftlig hjemmeop-
gave 
 
Det franske forbru-
germarked 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve 

Spansk kommunika-
tion og interkulturel 
komptence 
ECTS: 5 
Løbende evaluering 
med portfolio* 
 
Sproglige strukturer 
og fagsprogsover-
sættelse 
ECTS: 5 
Skriftlig hjemme-
opgave 
 
Faglig tekstproduk-
tion og eksport-
markedsføring 
ECTS: 5 
Skriftlig hjemme-
opgave 

Sprachkompetenz 
und das heutige 
Deutschland 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve 
 
Wirtschaftskom-
munikation  
ECTS: 10 
Skriftlig hjemmeop-
gave  
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4.  Valgfagsprøver, evt. i forbindelse med studieophold i udlandet 

ECTS: 30 
Om dine valgmuligheder på 4. semester, se nærmere i kapitlet Valgfag 

 

5.  Researching As-
pects of Business 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve med 
udgangspunkt i 
skriftligt op-
læg/synopsis 
 
Valgfagsprøver 
2 x 5 eller 1 x 10 
ECTS 

International mar-
kedskommunikation 
ECTS: 10 
Skriftlig hjemmeop-
gave 
 
 
 
Valgfagsprøve 
5 ECTS 

Introduktion til 
Latinamerika 
ECTS: 5 
Mundtlig prøve 
med udgangspunkt i 
skriftligt op-
læg/synopsis 
 
Valgfagsprøver 
2 x 5 eller 1 x 10 
ECTS 

Wissenschafts-
rhetorik 
ECTS: 5 
Skriftlig hjemmeop-
gave 
 
 
 
Valgfagsprøver 
2 x 5 eller 1 x 10 
ECTS  

 

6.  Bachelorprojekt 
ECTS: 20 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig projektrapport 
Du vælger selv, inden for hvilket af de studerede fremmedsprog du vil udarbejde dit ba-

chelorprojekt 
 

Valgfagsprøver 
ECTS: 10 

Om dine valgmuligheder på 6. semester, se nærmere i kapitlet Valgfag 

 

 
* Du skal være opmærksom på, at ved prøver med løbende evaluering begynder prøven samtidig med kursets 
start. 

 
Alle prøver på 2. semester inden for fremmedsprogene er 1. årsprøver. Dvs. at de skal aflæg-
ges i den førstkommende maj-juni eksamenstermin efter optagelsen på studiet.  
 
I løbet af 4., 5. og 6. semester skal du tage valgfagsprøver svarende til i alt 55 ECTS (kombi-
nationerne med fransk) eller 60 ECTS (øvrige kombinationer). Den anbefalede fordeling på 
semestre fremgår af skemaet.  
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EKSAMENSREGLER 
 

1. årsprøver 
 
1. årsprøverne skal aflægges senest i den førstkommende maj-juni eksamenstermin efter op-
tagelsen på studiet. Se oversigten i kapitlet Prøver. 
 
Beståelse kræver mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”bestået” i alle 1. årsprøver. 
 
Prøver, hvor der er opnået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen  ”bestået”, kan ikke 
tages om. 
 
Hvis du ikke har bestået  en eller flere 1. årsprøver, kan du indstille dig til reeksamination i 
august måned. Du har tre eksamensforsøg, så yderligere forsøg kan foretages ved næstkom-
mende sommereksamen i maj/juni med mulighed for reeksamen i august, hvis du ikke allere-
de har været til reeksamen i august året før og dermed brugt dine tre eksamensforsøg. 
1. årsprøverne skal være bestået senest 2 år efter optagelsen på studiet, for at du kan fortsætte 
uddannelsen. 
 
Hvis du ikke har bestået dine 1. årsprøver ved første eksamensforsøg, tilbydes du en vejled-
ningssamtale med en fagkyndig underviser. 

 
Øvrige prøver 
 
De øvrige prøver aflægges hver for sig i den rækkefølge, du ønsker. Den anbefalede place-
ring vises i oversigten i kapitlet Prøver og i fagkataloget. 
 
Prøverne kan aflægges en gang om året med mulighed for reeksamen i samme eksamenster-
min.  
 
Du har ikke sikkerhed for, at prøveformen ved reeksamen er den samme som ved tidligere 
eksamensforsøg. F.eks. kan skriftlige prøver efter instituttets beslutning afholdes som mundt-
lige prøver ved reeksamen, hvis der er meget få tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb.  
 
Ved reeksamen i forbindelse med prøver med løbende evaluering kan du vælge  

• at deltage i reeksamen i samme eksamenstermin som første ordinære forløb (prøve-
formen ved reeksamen er beskrevet i prøvebeskrivelsen) 
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• at følge undervisningsforløbet, hvis det udbydes igen, og deltage i den løbende evalu-
ering 

• at deltage i reeksamen året efter første ordinære forløb uden at have deltaget i under-
visningen (prøveformen ved reeksamen er beskrevet i prøvebeskrivelsen). 

 
Beståelse kræver mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”bestået” i hver prøve. Ved prøver 
hvor der gives to karakterer, bestås prøven på et vægtet gennemsnit af de to karakterer. Ka-
rakterernes vægt fremgår af prøvebeskrivelsen.  
 
Prøver, hvor der er opnået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen ”bestået”, kan ikke 
tages om. 

 
Projektrapporter og hjemmeopgaver 
 
Projektrapporter og hjemmeopgaver skal afleveres i 3 eksemplarer på instituttet i et lokale, 
som vil fremgå af eksamensplanen (se dog nedenfor vedr. bachelorprojektet). De nærmere 
tidsfrister for aflevering vil blive bekendtgjort i eksamensplanen.  
 
Alle eksemplarer af opgaven forsynes med relevant standardiseret forside, som findes på 
Handelshøjskolens hjemmeside på Studieinfo/Studium/Diverse blanketter. På forsiden skal 
tydeligt anføres: 
• forfatterens/forfatternes navn(e) 
• eksamensnummer 
• underviserens/vejlederens navn 
• fagbetegnelse (f.eks. International markedskommunikation, fransk) 
• samt for projektrapporter: rapporttitel. 
 

Bachelorprojekt 
 
• Du skal tilmelde dig bachelorprojektet senest den 1. oktober, hvis projektet afleveres i 

maj, og senest 1. juli, hvis projektet afleveres i december.  
 
• I løbet af 5. semester afholder undervisningsgruppen et møde med de studerende, der har 

tilmeldt sig bachelorprojektet. Her aftales bl.a. en indledende køreplan, og du får udleve-
ret blanket vedr. anmeldelse af emneområde. Du kan hente samme blanket på nettet under 
Studieinfo/Studium/Diverse blanketter (bemærk blanketten er forskellig for hhv. som-
mereksamen og vintereksamen). 
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• Når du har valgt emne, evt. med forslag til vejleder, afleverer du senest den 1. december/  
 1. august den udfyldte blanket til institutsekretariatet. 
 
• Undervisningsgruppen udpeger vejledere. 
 
• Undervisningsgruppen offentliggør tildelingen af vejledere senest den 15. december /15. 

august. 
 
• Vejleder afholder møder med de studerende efter aftale. 
 
• Godkendelse af problemformulering aftales med vejleder i henhold til undervisnings-

gruppens retningslinjer. 
 
• Du skal aflevere projektet i begyndelsen af maj/december i 2 eksemplarer på Studieadmi-

nistrationen (lokale B4).  Desuden skal du selv registrere og uploade dit bachelorprojekt i 
bibliotekets afhandlingsportal Theses@asb. Den endelige dato vil fremgå af eksamens-
planen på Studieinfo. 

 

Individuelle prøver/Gruppeprøver 
 
Alle mundtlige prøver er individuelle. 
 
Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver. Den studerende har 
altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. 
 
Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af 
den studerendes præsentation. Ved gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt 
fremgå. 

 
Antal evalueringsforsøg 
 
Du kan højst deltage i en prøve, herunder aflevere projektrapport og hjemmeopgave, tre gan-
ge. Studienævnet kan i ganske særlige tilfælde tillade et fjerde eksamensforsøg. 
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Pensum i forbindelse med reeksamen 
 
Du har ret til at blive eksamineret i dit oprindelige eksamenspensum, såfremt du går til reek-
samination i løbet af de 2 eksamener, der følger umiddelbart efter 1. eksamensforsøg, dvs. 
ved reeksamen i samme eksamenstermin og i næstkommende eksamenstermin. Det bemær-
kes, at justeringer og opdatering af pensum ikke betragtes som en ændring af pensum. Du har 
selv pligt til at kontakte faglæreren med henblik på oplysninger om eventuelle justeringer. 

 
Tilmelding og framelding 
 
Tilmelding til eksamen sker automatisk ved første udbudte forsøg, dvs. ved de ordinære prø-
ver som aflægges i direkte forlængelse af semestrets undervisning. Hvis du ikke består ved 
den ordinære prøve, har du mulighed for at tilmelde dig reeksamen i samme eksamenstermin 
eller ved en kommende ordinær eksamen (som igen giver dig ret til reeksamen i samme ek-
samenstermin), se ovenfor vedr. antal evalueringsforsøg.  
  
Du har pligt til selv at kontrollere, at eksamenstilmeldingen er korrekt registreret. Er der fejl i 
registreringen, skal du henvende dig til Studieadministrationen inden nedennævnte kontrol- 
frist. Hvis fejlen ikke rettes inden kontrolfristens udløb, anses du ikke for at have tilmeldt dig 
eksamen rettidigt. 
 
Hvis du ønsker at framelde dig en eksamen, har du inden en bestemt frist mulighed herfor. 
Dog kan du ikke framelde dig prøver med løbende evaluering, når det pågældende kursus er 
startet. Er du tilmeldt en eksamen uden rettidigt at have frameldt dig, betragtes tilmeldingen 
altid som et eksamensforsøg. Dette gælder også ved de ordinære prøver med automatisk til-
melding. 
 
Fristerne er således: 
Frameldingsfrist Senest en uge inden den pågældende prøve hhv. en 

uge inden aflevering af projekt/hjemmeopgave.  
Ved løbende evaluering skal framelding ske inden 
kursusstart. 

Kontrolfrist (gælder både når du er 
automatisk tilmeldt, og når du selv 
har tilmeldt dig) 

primo marts og primo oktober 
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Sygdom mv. 
 
Hvis du pga. sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve, et projekt eller 
en hjemmeopgave, kan studienævnet efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. 
Dette gælder dog ikke ved løbende evaluering. 
 
Hvis du får tilladelse til for sen framelding på grund af sygdom, er du berettiget til sygeek-
samen eller forsinket aflevering i samme eksamenstermin efter samme regler som gælder for 
reeksamen. 
 
Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den 
pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme  
dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. 
 

Individuelle skriftlige prøver 
 
Individuelle skriftlige prøver skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende i un-
dervisningssituationen af  pædagogiske årsager jævnligt opfordres til at samarbejde om løs-
ningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. 
 
Erklæring  
Ved individuelle skriftlige prøver skal de skriftlige eksamensbesvarelser indeholde en erklæ-
ring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte krav om selvstæn-
dighed. Eksaminander, der deltager i stedprøver uden netadgang, skal ikke udfylde erklærin-
gen. 
 
Erklæringen vil fremgå af eksamensforsiden, og rubrikken skal udfyldes af den studerende. 
Hvis rubrikken ikke er udfyldt, kan den studerende blive indkaldt til en samtale med eksami-
nator. 
 

Plagiering 
 
Plagiering er enhver kildeanvendelse uden en præcis angivelse af kilden. Der skelnes ikke 
mellem skriftlige (hvad enten de er trykte eller elektroniske) og mundtlige kilder. Der er ikke kun 
tale om, hvorvidt man har kopieret (en lillebitte smule/noget/en hel del) fra en kilde, men i det 
hele taget, hvorvidt man har anvendt kilden, således at omskrivninger af kildens tekst, anvendel-
se af en argumentation, et ræsonnement, terminologidannelser, faglige begreber m.m., der måtte 
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stamme fra andre end en selv, også skal påføres en præcis reference. På Internettet er der en del 
nyttige steder med oplysninger om plagiering, fx på Purdue's Online Writing Lab, hvor følgende 
link er et godt sted at starte:  
 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01/ 
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I forbindelse med (projekt)rapporter kan eksaminator kræve, at den studerende afleverer en 
elektronisk udgave af besvarelsen med henblik på kontrol for plagiering. Aflevering af den 
elektroniske udgave, herunder afleveringsform (CD-rom, fil), aftales mellem eksaminator og 
studerende, og den studerende afleverer den elektroniske udgave direkte til eksaminator. I 
tilfælde af uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, har papir-
udgaven juridisk gyldighed, den elektroniske udgave er alene til kontrolbrug. 
 

Skriftlige eksamenstekster og kildeanvendelser 
 
De studerende opfordres til at give en tilbagemelding til eksaminator eller institutsekretaria-
tet, hvis de under en prøve opdager, at der findes uhensigtsmæssige kilder, f.eks. hvis hele 
eller større dele af en oversættelsesopgave foreligger oversat på nettet. 

 
Generel bestemmelse vedr. skriftlige arbejder på dansk og fremmedsprog 
 
I bedømmelsen af alle større skriftlige arbejder, hvad enten de er udarbejdet på dansk eller på 
et fremmedsprog, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Se fag- 
og prøvebeskrivelserne for de enkelte fag for så vidt angår specifikke krav til fremstillings-
evne og sprogrigtighed.  
 

Normalsidebegrebet og omfangsangivelser 
 
I prøvebeskrivelserne anvendes begrebet normalside. Omfanget af en normalside er defineret 
som 2.200 tegn ekskl. blanktegn. 
 
Ved skriftlige opgaver og rapporter beregnes omfang ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bib-
liografi, bilag og evt. engelsk resumé, men inkl. noter. 
 
Omfanget (samlet antal tegn ekskl. blanktegn) påføres besvarelsen. 
 

Regelsæt for brug af pc ved mundtlige prøver 
 
Regelsæt for brug af PowerPoint præsentationer 

1. Hovedreglen er, at brug af PC ikke må forlænge den tid, der er fastlagt i prøvebeskri-
velserne. 

2. AV-afdelingen sørger for, at det tekniske udstyr fungerer ved prøvens start, og at der 
er foretaget login. 
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3. AV-afdelingen etablerer tilkaldevagt for de enkelte prøvedage. Vagten kan tilkaldes i 
planlagte pauser i eksaminationen til udbedring af fejl ved det tekniske udstyr. 

4. Den studerende medbringer præsentationen på USB-stik/CD-Rom.  
5. Den studerende skal selv installere USB-stik/CD-Rom. 
6. Den studerende skal medbringe transparenter, der erstatter PowerPoint præsentatio-

nen i tilfælde af tekniske problemer, hvis udbedring vil forsinke eksaminationens 
start. 

7. Der tillægges ikke ekstra eksaminationstid ved fejl ved det tekniske udstyr eller ved 
problemer med installation af USB-stik/CD-Rom  – der anvendes i stedet trans-
parenter. 

 
 
Brug af PC ved mundtlige prøver med forberedelsestid 
Se prøvebeskrivelserne for de enkelte fag. 
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STUDIEOPHOLD I UDLANDET 
 
Handelshøjskolen har et netværk af universiteter i udlandet, som skolen kan udveksle stude-
rende med i et semester (4. semester).  
 
Benyttes handelshøjskolens netværk, skal der normalt ikke betales undervisningsafgift i ud-
landet, ligesom SU fortsat udbetales under opholdet. Herudover vil der sandsynligvis være 
mulighed for et rejsestipendium fra Handelshøjskolen, ligesom private stipendier kan søges. 
 
Skolen afholder hvert år orienteringsmøder for alle sprogstuderende, som ønsker at benytte 
sig af denne mulighed. Du kan finde oplysninger om udveksling på  
http://www.asb.dk/studinfo/studyabroad  eller på Internationalt Kontor. 
 
Ansøgningsfristen for udveksling i foråret 2011 er september 2010. 
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IT-KURSER 
 
I forbindelse med undervisning, opgaveløsning og eksamen vil du få brug for at anvende for-
skellige it-programmer og -værktøjer. 
 
Vi tilbyder dig en række korte kurser til støtte for såvel dit studium som fremtidige jobfunk-
tioner. Kurserne, som er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis med vægt 
på hands-on øvelser ved computerne, har fokus på programmer og værktøjer med relevans 
for sprog- og kommunikationsarbejde.  
 
Deltagelse i kurserne sker efter forudgående elektronisk tilmelding til hvert kursus. Du kan 
på den måde placere it-timerne på de tidspunkter, der passer dig bedst i forhold til din øvrige 
undervisning. 
 
I nedenstående oversigt kan du se, hvornår kurserne afholdes.  
 

Kursus Semester 
PowerPoint-præsentation 1. semester 
Billedbehandling 1. semester 
Excel regneark 2. semester  
Webdesign 2. semester 
Desktop Publishing/grafisk 
layout 2. semester 
Databaser/elektroniske 
ordbøger 

4. eller 6. semester 
Kurset er specielt relevant for stude-
rende, der tager valgfag inden for tek-
nisk og juridisk sprogbrug. 

 
 
Udførlige kursusbeskrivelser vil blive offentliggjort i det elektroniske fagkatalog. 

 


