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ALLE SPROG 

4. semesters projekt 
 
Prøveform:  Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport 
Varighed:  20 minutter inkl. votering pr. studerende. Der er ingen forberedelsestid 
Hjælpemidler: Der må ikke benyttes hjælpemidler  
Censur:   Eksaminator og en intern censor 
Karakter: Én karakter efter 13-skalen for projektrapporten og det mundtlige for-

svar (karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af rapporten og 
indholdet af det mundtlige forsvar) 

Vægt:  20 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt: 4. semester 

 
Der tilknyttes til projektet en vejleder fra den relevante undervisningsgruppe. Projektets emne afta-
les med vejlederen. Projektrapporten udarbejdes på fremmedsproget og skal have et omfang af max. 
10 normalsider (excl. bilag) pr. studerende. Projektrapporten kan udarbejdes individuelt eller i 
grupper på indtil 4 studerende. Ved gruppeprojekter skal projektrapporten fremstå som et hele, men 
dog således, at det enkelte gruppemedlems bidrag tydeligt fremgår.  
 
Projektrapporten afleveres senest 1 uge, før det mundtlige forsvar finder sted. 
 
Projektrapporten forsvares ved en mundtlig prøve på fremmedsproget. Den mundtlige prøve består 
af en præsentation af projektrapporten med en efterfølgende uddybning af problemstillinger, der er 
behandlet i rapporten. Eksaminator og censor kan stille uddybende spørgsmål. 
Ved gruppeprojekter præsenterer hvert gruppemedlem sin del af rapporten. Det enkelte gruppemed-
lem kan vælge at lade sig eksaminere individuelt. 
 
Omprøve 
Ved omprøve skal der udarbejdes ny projektrapport med nyt emne. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på såvel indhold af rapport og forsvar som rapportens sproglige 
udformning og den fremmedsproglige kommunikationsevne under det mundtlige forsvar. 
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ENGELSK 

Virksomhedskommunikation 
 
Prøveform:   Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed: 12 timer 
Hjælpemidler: - 
Censur:  Eksaminator og en intern censor  
Karakter: Én karakter efter 13-skalaen.  
Vægt:  10 ECTS 

 
Virksomhedskommunikation kan være en opgave i enten: 
 

a) fri skriftlig formulering på engelsk på baggrund af oplæg inden for en eller flere af virksom-
hedskommunikationens genrer 

 
eller 
 
b) engelsk tekstbearbejdning i form af sprogrevision, målgruppetilpasning, medietilpasning, re-

ferat, etc. inden for en eller flere af virksomhedskommunikationens genrer. 
 
Evalueringskriterier 
Det overordnende princip for evalueringen af denne hjemmeopgave er, at prøvebesvarelsen i såvel 
form som indhold skal være af en sådan kvalitet, at den i sin helhed kan bedømmes som anvendelig 
i den sammenhæng, den er tænkt at indgå i. Herunder hører, at den engelsksprogede behandling, 
både stilistisk og hvad angår morfologi, syntaks, semantik og pragmatik, skal kunne bedømmes som 
anvendelig i praksis. 



   
  4

Interkulturel kommunikation 
 

Prøveform:   Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:  12 timer 
Hjælpemidler: - 
Censur:   Eksaminator og en intern censor 
Karakter:  Én karakter efter 13-skalaen.  
Vægt:  10 ECTS 

 
Den skriftlige hjemmeopgave består af en skriftlig formulering på engelsk på baggrund af oplæg. 
 
Evalueringskriterier 
Det overordnende princip for evalueringen af denne hjemmeopgave er, at prøvebesvarelsen i såvel 
form som indhold skal være af en sådan kvalitet, at den i sin helhed kan bedømmes som anvendelig 
i den interkulturelle, internationale sammenhæng, den er tænkt at indgå i. Herunder hører, at den 
engelsksprogede behandling, både stilistisk og hvad angår morfologi, syntaks, semantik og pragma-
tik, skal kunne bedømmes som anvendelig i praksis. 
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Globalisering 
 
 
Prøveform:   Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:  12 timer 
Hjælpemidler: - 
Censur:   Eksaminator og en intern censor 
Karakter:  Én karakter efter 13-skalaen 
Vægt:  10 ECTS 

 
Prøven består i en individuel skriftlig hjemmeopgave, der skal besvares inden for 12 timer. Hjem-
meopgaven tager udgangspunkt i pensum, men kan også inddrage andet materiale, f.eks. en case. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af præstationen vurderes: 
 
Kendskabet til pensum 
Analytiske færdigheder 
Kendskabet til hovedkoncepter og terminologi 
Færdigheden at argumentere på en logisk og klare måde 
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TYSK 

Sproglig tekstlæsning 
 

Prøveform:   Mundtlig prøve  
Varighed: 20 minutter  
Forberedelse: 20 minutter 
Hjælpemidler: Anviste hjælpemidler 
Censur:  Intern censur 
Karakter: Én karakter efter 13-skalaen.  
Vægt:  10 ECTS 

 
Mundtlig prøve i form af fremlæggelse og diskussion af udvalgte grammatiske/stilistiske fænome-
ner med udgangspunkt i ekstemporaltekst på max. 500 ord. 
 
Evalueringskriterier 
Ved evalueringen lægges der vægt på, at den studerende selvstændigt kan erkende og kommentere/ 
diskutere de grammatiske fænomener, der er blevet behandlet i undervisningen. 
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Østrig og Schweiz 
 

Prøveform:   Mundtlig prøve 
Varighed:  20 minutter inkl. votering 
Forberedelse: 20 minutter 
Hjælpemidler: Anviste hjælpemidler 
Censur:   Intern censur 
Karakter:  Én karakter efter 13-skalaen 
Vægt:  10 ECTS 

 
Prøven er mundtlig. Der eksamineres på basis af en ekstemporaltekst, som relaterer sig til et eller 
flere af de behandlede emner. Teksten refereres, og dens emne diskuteres med eksaminator. 
 
Evalueringskriterier 
Ved den mundtlige fremlæggelse og behandling lægges der vægt på, at den studerende demonstre-
rer evne til at behandle faglige problemstillinger på et forståeligt og klart tysk, der er uden væsentli-
ge formelle og kommunikationshæmmende fejl. 
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FRANSK 

Turismekommunikation mellem Danmark og Frankrig 
 

Prøveform:   Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed: 12 timer 
Hjælpemidler: - 
Censur:  Eksaminator og en intern censor 
Karakter: Én karakter efter 13-skalaen 
Vægt: 10 ECTS 

 
Prøven består af en fri formulering på fransk på basis af et oplæg. I opgaven kan indgå informati-
onssøgning, kildekritik, kontrastiv analyse og argumentationsanalyse. 
 
Opgaven besvares på fransk. 
 
Evalueringskriterier 
• Evne til at foretage en informationssøgning med en relevant søgestrategi, kildevurdering og 

kildeanvendelse 
 
• Teoretisk og praktisk indsigt i det eller de gennemgåede områder 
 
• Analytisk indsigt og evne til at diskutere emner inden for det pågældende område 
 
• Evne til at producere en indholdsmæssigt dækkende tekst med en klar og logisk struktur, en klar 

argumentation og uden meningsforstyrrende fejl i væsentligt omfang. 
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La Francophonie 
 

Prøveform:   Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed: 12 timer 
Hjælpemidler: - 
Censur:  Eksaminator og en intern censor 
Karakter: Én karakter efter 13-skalaen 
Vægt: 10 ECTS 

 
Prøven består af en fri formulering på fransk på basis af et oplæg. I opgaven kan indgå informati-
onssøgning, kildekritik, kontrastiv analyse og argumentationsanalyse. 
 
Opgaven besvares på fransk. 
 
Evalueringskriterier 
• Evne til at foretage en informationssøgning med en relevant søgestrategi, kildevurdering og 

kildeanvendelse 
 
• Teoretisk og praktisk indsigt i det eller de gennemgåede områder 
 
• Analytisk indsigt og evne til at diskutere emner inden for det pågældende område 
 
• Evne til at producere en indholdsmæssigt dækkende tekst med en klar og logisk struktur, en klar 

argumentation og uden meningsforstyrrende fejl i væsentligt omfang. 
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SPANSK 

Spansk kommunikation og IT 
 

Prøveform:  Mundtlig prøve 
Varighed: 20 minutter inkl. votering pr. studerende. Der er ingen forberedelsestid 
Hjælpemidler: Anviste hjælpemidler 
Censur:  Eksaminator og en intern censor 
Karakter: Én karakter efter 13-skalaen for præsentationsteknik og efterfølgende 

diskussion 
Vægt:  10 ECTS 

 
Prøven omfatter mundtlig præsentation på spansk af et emne inden for Spanien som eksportmarked 
– spansk erhvervsstruktur efterfulgt af en diskussion om emnet. Ved bedømmelsen anlægges der en 
helhedsvurdering, hvor både indhold/faglig viden og den mundtlige fremmedsproglige kommunika-
tionsevne indgår. 


