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OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I 

INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION 

VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS 

 

 

 

 

 

 

 

Med hensyn til bestemmelserne for arabiskdelen af uddannelsen henvises til Studieordning for ara-

biskdelen af Bacheloruddannelsen i arabisk og kommunikation.  

 

Med hensyn til bestemmelserne for kommunikationsdelen af uddannelsen henvises til Studieord-

ning for kommunikationsdelen af Bacheloruddannelsen i arabisk og kommunikation. 
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 Kapitel 1: Formål 

§ 1. Uddannelsen, der giver ret til betegnelsen Bachelor i International virksomhedskommunikation 

i arabisk og kommunikation, er en akademisk uddannelse i henhold til bekendtgørelse om bachelor- 

og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010).  

 

Uddannelsen hører under Aarhus Universitet, Business and Social Sciences (BSS)/Fagstudienævnet 

for Erhvervskommunikation samt Aarhus Universitet, ARTS/Studienævnet ved Institut for Kultur 

og Samfund. 

 

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication 

in Arabic and Communication. 

 

§ 2. Formålet med Bacheloruddannelsen i arabisk og kommunikation er at give de studerende en 

række generelle og specifikke kompetencer. 

 

GENERELLE KOMPETENCER FOR UDDANNELSEN SOM HELHED 

 

Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at 

 

• identificere, formulere og analysere fagrelevante problemstillinger 

• forholde sig sagligt og kritisk til faglige problemstillinger 

• indsamle relevant information og sætte sig ind i en omfattende faglig litteratur til belysning 

af et problem samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de 

fundne data 

• arbejde teoribaseret, metodisk og systematisk med faglige problemstillinger samt opbygge en logisk 

og sammenhængende argumentation og formidle de valgte løsninger og resultater  

• anvende relevante informations- og kommunikationsværktøjer  

• arbejde selvstændigt og kunne indgå i samarbejde med andre. 

 

SPECIFIKKE KOMPETENCER FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF UDDANNELSEN 

 

Uddannelsen skal endvidere sætte de studerende i stand til inden for rammerne af private og offent-

lige virksomheder, organisationer og institutioner 

 

• at løse opgaver inden for personlig, intern og ekstern kommunikation på dansk 

• at arbejde med kommunikationsplanlægning under hensyntagen til modtager, kontekst, valg 

af medie og budskabsform 
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• at arbejde med produktion, analyse og reception af verbale og visuelle tekster 

• at analysere og inddrage samspillet mellem kommunikation, den organisatoriske kontekst og 

den samfundsmæssige og kulturelle kontekst under løsningen af kommunikationsopgaver 

 

samt generelt 

 

• at anvende sådanne faglige og videnskabelige metoder, som danner grundlag for videregå-

ende studier inden for kommunikation. 

 

SPECIFIKKE KOMPETENCER FOR ARABISKDELEN AF UDDANNELSEN 

 

Uddannelsen skal endvidere sætte de studerende i stand til  

 

• at løse opgaver inden for personlig, intern og ekstern kommunikation på moderne standard-

arabisk 

• at løse kommunikative opgaver under hensyntagen til det arabiske sprogområdes kultur  

• at kommunikere mundtligt på en arabisk dialekt 

• at oversætte en tekst fra arabisk til dansk og fra dansk til arabisk 

• at analysere sproglige udsagn med henblik på at kunne give en sproglig vejledning på et sy-

stematisk grundlag (fonetik, grammatik, semantik og pragmatik) 

• at redegøre skriftligt og mundtligt for centrale problemstillinger inden for arabisk sprog og 

inden for den arabiske sprogområdes kultur 

 

samt generelt 

 

• at anvende sådanne faglige og videnskabelige metoder, som danner grundlag for videregå-

ende studier inden for arabisk sprog. 

 

Kapitel 2: Adgangskrav  

§ 3. Adgang til Bacheloruddannelsen i arabisk og kommunikation forudsætter en gymnasial ad-

gangsgivende eksamen. 

 

Desuden forudsættes en række specifikke adgangskrav i form af Dansk A, Engelsk B, Historie B 

eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B, Arabisk A og yderligere et fremmedsprog: Fortsætter-

sprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk). 
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Niveauet i Arabisk A kan opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddan-

nelsen. 

 

Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 

§ 4. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 

 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven) 

 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteter-

ne (uddannelsesbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (ek-

samensbekendtgørelsen) 

 Karakterbekendtgørelsen 

 Adgangsbekendtgørelsen 

 

Stk. 2. De to hovedområder, hhv. BSS og ARTS, leverer og forvalter hver sin uddannelsesdel af den 

samlede bacheloruddannelse. 

 

Stk. 3. De nærmere bestemmelser for de enkelte uddannelsesdele fremgår af henholdsvis delstudie-

ordning for arabiskdelen og delstudieordning for kommunikationsdelen.  

 

Stk. 4. Hvert hovedområdes studienævn har ansvar for sin uddannelsesdel, hvilket indebærer, at 

hvert studienævn forvalter sin delstudieordning, undervisningsplan og eksamensplan og behandler 

sine dispensationssager og meritsager. Dispensationssager og meritsager, som ikke kan henføres til 

en specifik uddannelsesdel, behandles af Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation, som har det 

overordnede ansvar for den samlede uddannelse.  

 

Stk. 5. Med hjemmel i bekendtgørelserne i stk. 1 har BSS og ARTS fastsat uddybende bestemmel-

ser, herunder regler og vejledning om eksamen samt regler om disciplinære foranstaltninger for 

studerende. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med de til enhver tid gæl-

dende studieordninger for hhv. arabiskdelen og kommunikationsdelen læses på Aarhus Universitets 

hjemmeside. Studerende er forpligtede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for ud-

dannelsen. 

Kapitel 4: Uddannelsesstruktur 

§ 5. Bacheloruddannelsen i arabisk og kommunikation består af i alt 180 ECTS, fordelt med 85 

ECTS til arabisk, 75 ECTS til kommunikation (inkl. bachelorprojektet svarende til 20 ECTS) og 20 
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ECTS til fællesfag. Fællesfagene består af Fællespropædeutikum, Samfundsøkonomi, Videnskabs-

teori og Adfærd i organisationer. 

 

Stk. 2. Som det fremgår af prøveoversigten i § 7, skal valgfaget på 4. semester svarende til 10 ECTS 

tages inden for arabisk. 

 

Stk. 3.  I tilknytning til uddannelsen er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til op til 30 

ECTS-point. 

 

Stk. 4. Studerende, der ved studiestart ikke har Arabisk A fra deres adgangsgivende eksamen, skal i 

tilknytning til bacheloruddannelsen bestå en propædeutisk prøve i arabisk. 

 

§ 6. Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fag-

elementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. 
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§ 7. Følgende prøver indgår i uddannelsen:  

Disciplin Ansvarlig ECTS- 

point 

Censur Bedømmelse Prøve-

placering i 

semester 

Propædeutisk arabisk 

- mundtlig del 

- skriftlig del 

ARTS  

15 

15 

 

Intern 

Intern 

 

Gradueret 

Bestået/Ikke bestået 

Forår 2012 

Arabisk på mellemniveau 1 

- mundtlig del 

- skriftlig del 

ARTS  

5 

5 

 

Intern 

Intern 

 

Bestået/Ikke bestået 

Bestået/Ikke bestået 

Efterår 2012 

Fællespropædeutikum BSS 5 Intern Gradueret Efterår 2012 

Samfundsøkonomi BSS 5 Intern Gradueret Efterår 2012 

Personlig kommunikation BSS 5 Ekstern Gradueret Efterår 2012 

Journalistisk tekstprodukti-

on og medieteori 

BSS 5  Intern Gradueret  Efterår 2012 

Arabisk på mellemniveau 2 

 - mundtlig del 

 - skriftlig del 

ARTS  

5 

5 

 

Ekstern 

Intern 

 

Gradueret 

Bestået/Ikke bestået 

Forår 2013 

Videnskabsteori BSS 5 Intern Bestået/Ikke bestået Forår 2013 

Adfærd i organisationer BSS 5 Intern Gradueret Forår 2013 

Tekst- og billedanalyse  

(1.årsprøve) 

BSS 5 Intern Gradueret Forår 2013 

Intern kommunikation I BSS 5 Intern Bestået/Ikke bestået Forår 2013 

Mediearabisk 

- mundtlig del 

- skriftlig del 

ARTS  

5 

5 

 

Intern 

Intern 

 

Bestået/Ikke bestået 

Gradueret 

Efterår 2013 

Arabisk dialektologi ARTS 5 Intern Gradueret Efterår 2013 

Intern kommunikation II BSS 10 Ekstern Gradueret Efterår 2013 

Kommunikationsplanlæg-

ning 

 

BSS 5 Intern Gradueret Efterår 2013 
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Arabisk på højniveau/ 

Udlandsophold 

ARTS 20 Ekstern Gradueret Forår 2014 

Valgfag (feltrapport) ARTS 10 Intern Bestået/Ikke bestået Forår 2014 

Arabisk erhvervssprog 1 ARTS 5 Intern Gradueret Efterår 2014 

Islamisk kultur ARTS 5 Intern Gradueret Efterår 2014 

Receptionsanalyse BSS 5 Intern Bestået/Ikke bestået Efterår 2014 

Kultur- og samfundsteori BSS 5 Intern Gradueret Efterår 2014 

Ekstern kommunikation BSS 10 Ekstern Gradueret Efterår 2014 

Arabisk erhvervssprog 2 ARTS 5 Ekstern Gradueret Forår 2015 

Arabisk kultur til erhvervs-

brug 

ARTS 5 Ekstern Gradueret Forår 2015 

Bachelorprojekt BSS 20 Ekstern Gradueret Forår 2015 

 

 

 

Denne studieordning træder i kraft den 1. februar 2012. 

 

 


