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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 modta-
ger dispensationsansøgninger og eksamensklager. Studievejledningen rådgiver også om ud-
vekslingsophold 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 re-
sten af dit hold, lister over medstuderende, aflysning af undervisning, links til andre relevante 
hjemmesider og meget mere. Du finder CampusNet på www.campusnet.asb.dk 
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INDLEDNING 
 
Bacheloruddannelsen i et fremmedsprog og kommunikation er normeret til 3 år, dvs. 1. - 6. 
semester. Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag samt et bachelorprojekt. Det nor-
merede studieforløb fremgår af oversigten i kapitlet Prøver. Det anbefales at følge dette for-
løb, idet fagene indbyrdes hænger sammen, men du er ikke bundet af det normerede forløb. 
Du skal dog være 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 Eksamensreg-
ler). 
 
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 dekanen for 
uddannelse godkendt en studieordning. Studieordningen findes som et særligt kapitel i denne 
studiehåndbog. 
 
Studiehåndbogen er godkendt af Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikati-
on. Her finder du de mere detaljerede regler for uddannelsen, introduktioner til fagene samt 
prøvebeskrivelser for de obligatoriske fag og bachelorprojektet. Detaljerede fagbeskrivelser 
samt øvrige prøvebeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog, som du har adgang til 
via Studieinfo, på følgende adresse: 
http://www.asb.dk/studinfo/study/fagkatalog.aspx 
 
Forud for hvert studieår fastsættes en plan for studieåret, som viser undervisnings- og eksa-
mensperioder samt ferier. Studieplanen finder du på følgende adresse: 
http://www.asb.dk/studinfo/study/timeplaner/studyplan  
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit studium, har du mulighed for at henvende dig til de 
faglige studievejledere, som er ældre studerende, der vejleder ansøgere og studerende om alle 
forhold 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 2007 
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FAGINTRODUKTIONER 
 
ENGELSK 
 
Oversigt over uddannelsen i engelsk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. English Basic Grammar 
English Phonetics and Phonology 
Introduction to Discourse and Text Analysis 
Academic Writing and Argumentation 
American and British Society and Culture  

2. English Advanced Grammar 
Semantics and Pragmatics 
Genre Theory and Business Texts 
American and British Society and Culture (fortsat) 

3. Complex Business Texts in Context 
Introduction to Translation Studies 
Cultural Studies 

4. Udveksling 
eller 
Valgfag 

5. Obligatoriske fag* 
Valgfag 

6. Valgfag 
Bachelorprojekt 

  
 
*Fag- og prøvebeskrivelser vil blive offentliggjort i det elektroniske fagkatalog. 
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Generelt om undervisningen i engelsk på 1. - 3. semester 
 
Undervisningen har til formål at sætte dig i stand til at anvende det engelske sprog hensigts-
mæssigt i din skriftlige såvel som mundtlige kommunikation med andre 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 derefter 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 på de første tre semestre af din uddannelse skulle tilegne 
dig kendskab til nogle væsentlige områder inden for beskrivelsen af det engelske sprog og 
inden for produktion af både skriftlige og mundtlige primært engelske, men også danske tek-
ster og til forhold i tekstens omgivelser, der er vigtige for at kunne træffe beslutning om, 
hvorledes teksten kan formuleres hensigtsmæssigt. 
 
De kontekstuelle beskrivelser dækkes primært af fagene ”American and British Society and 
Culture”, ”Cultural Studies” og ”Complex Business Texts in Context”. Sprogbeskrivelse 
indgår først og fremmest i fagene ”English Basic Grammar”, ”English Advanced Grammar”, 
”Introduction to Discourse and Text Analysis”,  ”English Phonetics and Phonology”, “Se-
mantics and Pragmatics”, men også i nogen grad i “Genre Theory and Business Texts”. 
Tekstproduktion er i fokus i faget “Academic Writing and Argumentation”, men indgår også 
med betydelig vægt i fagene “English Phonetics and Phonology”, “American and British 
Politics and Culture”, “Genre Theory and Business Texts” og “Complex Business Texts in 
Context”. Derudover indgår det i nogen grad i “Introduction to Translation Studies”, der i 
øvrigt også rummer elementer af kontekstuelle beskrivelser. 
 
Da det overordnede formål med de første tre semestre er, at du skal blive i stand til at anven-
de det engelske sprog hensigtsmæssigt i din skriftlige såvel som mundtlige kommunikation 
med andre i erhvervsmæssige og erhvervsrelevante sammenhænge, gælder det generelt for 
din produktion af skriftlige og mundtlige tekster på de første tre semestre i engelsk, at de skal 
formuleres grammatisk korrekt på standardengelsk og under hensyntagen til de pragmatiske, 
stilistiske og formelle krav, som hensigtsmæssig kommunikation stiller i en given situation. 
For mundtlige tekster gælder desuden, at du skal benytte korrekt standardengelsk udtale. Der  
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lægges således vægt på, at du er i stand til i en kommunikationssituation at integrere din ind-
lærte viden inden for de forskellige fag på engelskdelen. 
 
Mere udførlige fagbeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog. 
 
Prøvebeskrivelserne kan ses i kapitlet Prøvebeskrivelser, se indholdsfortegnelsen. 
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FRANSK 
 
Oversigt over uddannelsen i fransk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. 
 
 
 

Fonetik 
Grammatik 
Grammatikværksted 
Kultur Marked Samfund  

2. 
 
 

Grammatik 
Grammatikværksted 
Tekstanalyse og -produktion 
Kultur Marked Samfund  

3. 
 
 

Grammatik (brush-up kursus) 
Tekstanalyse og -produktion 
Kultur Marked Samfund  

4.  Udveksling 
eller 
Valgfag 

5. 
 

Obligatoriske fag* 
Valgfag 

6. 
 
 

Valgfag 
Bachelorprojekt 

 
 
*Fag- og prøvebeskrivelser vil blive offentliggjort i det elektroniske fagkatalog. 
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Generelt om undervisningen i fransk på 1. - 3. semester 
 
Fagene på de første tre semestre har som formål at give dig kompetencer, der har relevans for 
varetagelsen af sprog- og kommunikationsopgaver i moderne erhvervsvirksomheder. For at 
opnå disse kompetencer skal du gennem fagene tilegne dig et fundament af viden, herunder 
metodekendskab, og færdigheder.  

 
Efter 3. semester på fransk forventes du at have 
 
• viden om 

- fransk grammatik 
- sætningsanalyse 
- centrale områder inden for kommunikation, tekstlingvistik og pragmatik 
- metoder af relevans for oversættelse og tekstproduktion på fransk samt for in-

formationsbehandling 
- historiske, sociale, politiske og kulturelle forhold i Frankrig 
- erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske forhold i Frankrig 
- kommunikation med aktører på det franske marked 
- relevante, specielt fransksprogede, informationskilder 

 
• færdigheder i at 

- gennemføre oplæg og føre samtaler på fransk 
- producere funktionsadækvate tekster (f.eks. modtagertilpassede) 
- udarbejde franske forretningsbreve og andre erhvervsrelaterede tekster, herun-

der mails 
- bruge relevante oversættelsesstrategier 
- foretage informationssøgning samt bearbejde og videreformidle informationer 

på fransk, såvel skriftligt som mundtligt. 
 
Mere udførlige fagbeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog. 
 
Prøvebeskrivelserne kan ses i kapitlet Prøvebeskrivelser, se indholdsfortegnelsen. 



 13

SPANSK 
 
Oversigt over uddannelsen i spansk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. 
 
 

Kommunikation 
Kultur og samfund 
Grammatik 
Virksomheden – sprog og omverden 

2. 
 
 
 
 

Kommunikation 
Kultur og samfund 
Grammatik 
Oversættelse 
Virksomheden – sprog og omverden 

3. 
 
 
 
 

Kommunikation 
Grammatik 
Oversættelse 
Virksomheden – sprog og omverden 

4. 
 
 
 

Udveksling 
eller 
Valgfag 

5. 
 

Obligatoriske fag* 
Valgfag 

6. 
 

Valgfag 
Bachelorprojekt 

 
 
*Fag- og prøvebeskrivelser vil blive offentliggjort i det elektroniske fagkatalog. 
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Basisfag 
 
Generelt om undervisningen i spansk på 1. - 3. semester 
 
Undervisningen tager sigte på at give dig kompetencer, der har relevans for varetagelsen af  
sprog- og kommunikationsopgaver i den moderne erhvervsvirksomhed. Kompetencerne hvi-
ler på et fundament af viden, metodekendskab og praktiske og strategiske færdigheder, der 
opbygges i løbet af de første tre semestre. Undervisningen er i vidt omfang it-baseret. 
 
Efter 3. semester på spansk forventes du at kunne: 
• føre en samtale på spansk 
• benytte dig af spanske konversationelle regler 
• bruge spanske kommunikationsstrategier 
• oversætte en fagtekst fra spansk til dansk 
• udarbejde spanske forretningsbreve og andre tekster inden for erhvervskommunikation 
• bruge relevante oversættelsesstrategier 
• benytte internettet som kilde til oversættelse og informationssøgning generelt. 
 
Du vil have en grundlæggende viden om: 
• spansk grammatik 
• sætningsanalyse 
• kommentering af grammatiske emner 
• spansk vs. dansk kommunikativ adfærd 
 
og en generel viden om: 
• politiske, historiske og kulturelle forhold i Spanien 
• forretningsgangen i spanske virksomheder 
• forskelle i erhvervs- og handelsmæssige forhold mellem Spanien og Danmark. 
 
Mere udførlige fagbeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog. 
 
Prøvebeskrivelserne kan ses i kapitlet Prøvebeskrivelser, se indholdsfortegnelsen. 



 15

TYSK 
 
Oversigt over uddannelsen i tysk 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. 
 
 

Grammatik und Analyse 
Grammatik-Werkstatt 
Deutsche Sprachkompetenz 
Texte in der Wirtschaftskommunikation 

2. 
 
 
 

Grammatik und Analyse 
Das heutige Deutschland 
Deutsche Sprachkompetenz 
Texte in der Wirtschaftskommunikation 
Das deutsche Unternehmen 

3. 
 
 
 
 
 

Grammatik und Analyse 
Das heutige Deutschland 
Deutsche Sprachkompetenz 
Das heutige Deutschland 
Texte in der Wirtschaftskommunikation 
Das deutsche Unternehmen 

4.  Udveksling 
eller 
Valgfag 

5. 
 

Obligatoriske fag* 
Valgfag 

6. Valgfag 
Bachelorprojek 

 
 
*Fag- og prøvebeskrivelser vil blive offentliggjort i det elektroniske fagkatalog. 
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Generelt om undervisningen i tysk på 1. - 3. semester 
 
Undervisningen afholdes i form af øvelsestimer og forelæsninger. I øvelsestimerne anvendes 
der forskellige undervisningsformer såsom lærerinitieret undervisning, gruppeundervisning, 
hvor de studerende underviser hinanden og underviseren er konsulent og igangsætter, og kon-
sultationer, hvor du undervises individuelt. Dele af undervisningen i 3. semester afvikles i 
seminarform, hvor de studerende deles op i grupper. 
 
Mål med undervisningen 
 
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 3. semester. Disse kompetencer 
er specificeringer af de generelle målbeskrivelser, der findes i det skema til selvevaluering, du 
finder som bilag bagerst i studievejledningen. 
 
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 om aktuelle politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Tyskland holdt på tysk. 
 
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 gennem-

gået i undervisningen 
• føre dagligdags samtaler med tyske studiekammerater 
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• føre samtaler med en tysk virksomhed på en dansk virksomheds vegne, både ansigt til 
ansigt og via telefonen. 

 
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 (morfologi 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. 
 
Undervisningen er tilrettelagt sådan, at du selv vil være i stand til undervejs at vurdere, hvor-
vidt du har nået målene. De enkelte fag er sammensat sådan, at du på det første semester især  
arbejder med basiskompetencerne, mens de to 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 Analyse 
Inden for dette fag gennemgås de grammatiske områder, du skal lære og fordybe dit kendskab 
til i løbet af studiet. 
 
Deutsche Sprachkompetenz 
Inden for dette fag arbejder du i øvelsesform med grammatik, lytteforståelse og grundlæg-
gende mundtlig sprogfærdighed (herunder fonetik). Undervisningen her hænger sammen med 
undervisningen inden for Grammatik und Analyse. Tre gange i semestret afholdes der fore-
læsninger om et aktuelt tysk emne (Deutschland-Vorlesungen). Forelæsningerne afholdes på 
tysk, oftest af tysktalende gæsteprofessorer o.lign. Forelæsningerne følges op i de efterføl-
gende øvelsestimer. 
 
Grammatik-Werkstatt 
Dette fag udbydes til studerende med særlige behov på basis af en indledende prøve. Der er 
tale om et særligt støttefag på det grammatiske område, som placeres i starten af semesteret. 
 
Texte in der 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.  
 
Das heutige Deutschland 
I forelæsningerne formidles relevant kultur- og samfundsorienteret viden, ligesom du træner 
lytteforståelse på tysk. I øvelsestimerne arbejder du med at udbygge og konkretisere den vi-
den, der er formidlet i forelæsningerne. 
 
Das deutsche Unternehmen 
I forelæsningerne formidles relevant virksomhedsrelateret viden, ligesom du træner lyttefor- 
ståelse på tysk. I øvelsestimerne arbejder du med at udbygge og konkretisere den viden, der 
er formidlet i forelæsningerne. 
 
Mere udførlige fagbeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog. 
 
Prøvebeskrivelserne kan ses i kapitlet Prøvebeskrivelser, se indholdsfortegnelsen. 
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KOMMUNIKATION 
 
Oversigt over uddannelsen i kommunikation 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. 
 

Personlig kommunikation (= dimension) 
Journalistisk tekstproduktion og formidling 
Tekst- og billedanalyse 
Medieteori 

2. 
 
 

Intern kommunikation (= dimension) 
Journalistisk tekstproduktion og formidling 
Tekst- og billedanalyse 
Organisationsteori 

3. Intern kommunikation (= dimension) 
Kommunikationsplanlægning 
Kultur- og samfundsteori 
Grafisk produktion 

4. 
 
 

Udveksling eller valgfag inden for fremmedsproget  
(20 ECTS-point) 
Øvrige valgfag 

5. 
 

Ekstern kommunikation I (= dimension) 
Receptionsanalyse 

6. 
 

Valgfag 
Bachelorprojekt 
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Generelt om undervisningen i kommunikation 
 
Undervisningen består af to komponenter.  
 
I forbindelse med det, som kaldes dimensioner, vil du beskæftige dig med løsningen af kon-
krete kommunikationsopgaver samt den relevante baggrundsteori (herunder kommunikations-
teori). Der er i alt tre dimensioner, der følger en rækkefølge, således at man går fra det "nære" 
og "enkle" til det "fjerne" og "komplekse". Først arbejder du med kommunikation mellem to 
eller flere personer (personlig kommunikation), derefter med kommunikation inden for en 
virksomhed, organisation eller institution (intern kommunikation) og til sidst med kommuni-
kation mellem en virksomhed, organisation eller institution og dens omgivelser (ekstern 
kommunikation). 
 
I forbindelse med det, som kaldes fag, vil du få faglige forudsætninger, som er nødvendige 
for at kunne løse konkrete kommunikationsopgaver inden for personlig, intern og ekstern 
kommunikation. Der er i alt otte fag, hvoraf nogle er "produktionsfag" (journalistisk tekst-
produktion og formidling, grafisk produktion) eller "planlægningsfag" (kommunikationsplan-
lægning), mens andre er "analysefag" (tekst- og billedanalyse, receptionsanalyse) eller "kon-
tekstfag" (medieteori, organisationsteori, kultur- og samfundsteori). 
 
Det er vigtigt, at du ser en tæt forbindelse mellem dimensioner og fag, mellem konkrete 
kommunikationsopgaver og faglige forudsætninger, når du deltager i undervisningen, løser 
opgaver derhjemme eller går til eksamen. 
 
Mere udførlige fagbeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog. 
 
Prøvebeskrivelserne kan ses i afsnittet om prøvebeskrivelser, se indholdsfortegnelsen. 
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FÆLLESFAG 
 
Fællesfag er fag, der udbydes til alle studerende på bacheloruddannelsen i sprog og erhvervs-
kommunikation, uanset hvilken kombination den enkelte studerende har valgt. Bortset fra it-
fagene er der en prøve knyttet til fællesfagene (se Prøveoversigten). 
 
Oversigt over fællesfagene 
 

 
SEM. 

 
FAG 

1. Fællespropædeutikum samt kursus i informationssøg-
ning 
it 

2. 
 

Videnskabsteori 
it 

  
Fællespropædeutikum 
 
Formålet med faget er at give dig en faglig referenceramme, der kan danne udgangspunkt for 
selvstændigt arbejde i de øvrige fag under studiet. Herudover er formålet at sætte dig i stand 
til at foretage informationssøgning samt at udfærdige en rapport under iagttagelse af normer-
ne for akademisk skrivning og rapportteknik.  
 
Den mere udførlige fagbeskrivelse finder du i det elektroniske fagkatalog, som du har adgang 
til via Studieinfo. 
 
Prøvebeskrivelsen finder du her i studiehåndbogen, se indholdsfortegnelsen. 
 
Som en del af undervisningsforløbet i Fællespropædeutikum indgår et kursus i informations-
søgning. Dette kursus introducerer dig til Handelshøjskolens biblioteks mange trykte og elek-
troniske informationskilder samt de forskellige tilgange, der findes til disse. Ved siden af 
denne introduktion får du lejlighed til at løse en række praktiske øvelser. 
 
Videnskabsteori 
 
Faget introducerer dig til forskellige aktuelle videnskabsteoretiske positioner samt grundlæg-
gende videnskabsteoretiske begreber og teorier med særlig relevans for sprog og erhvervs-
kommunikation. Du får viden om kritisk tænkning og videnskabelig og valid argumentation. 
Du bliver trænet i argumentation og kritisk refleksion på baggrund af forskellige videnskabe-
lige teorier og metoder. 
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Den mere udførlige fagbeskrivelse finder du i det elektroniske fagkatalog. 
 
Prøvebeskrivelsen finder du her i studiehåndbogen, se indholdsfortegnelsen. 
 
It 
 
Der udbydes følgende moduler: 
 
1. semester: 
Introduktion til it-faciliteterne i D-fløjen (Rusugen), PowerPoint-præsentation, Billedscan-
ning, billedbehandling og PDF, Regneark (Excel). 
 
2. semester: 
Databaser/elektroniske ordbøger, hjemmesidedesign, Desktop Publishing/grafisk layout. 
 
Kompetencemål 
Formålet med it-fagene er at give dig en grundlæggende viden om informations-, kommuni-
kations- og sprogteknologiske værktøjers anvendelse i sprog- og kommunikationsarbejdet. 
Du skal kunne vælge og anvende relevante programmer og værktøjer til støtte for dit videre 
studium og fremtidige jobfunktioner. 
 
Indhold 
For at opnå dette mål skal du i løbet af kurserne tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
(a)  viden om: 
• de muligheder og begrænsninger, de forskellige elektroniske hjælpemidler giver i forbin-

delse med mundtlig og skriftlig kommunikation 
• grundlæggende teori vedrørende de enkelte fagområder, it-værktøjerne anvendes inden 

for, f.eks. præsentationsteknik, databaseteori, grafisk design, typografi og layout. 
 
(b)  færdigheder i at: 
• anvende præsentationssoftware til støtte for et mundtligt oplæg eller en selvafviklende  
 web- eller skærmpræsentation 
• foretage billedbehandling og vælge de til situationen relevante billed-, farve- og opløs-

ningsindstillinger til brug for tryk, print eller skærm  
• fremstille pdf-filer fra forskellige filformater til brug for trykt eller skærmbaseret mate-

riale 
• anvende regneark til at foretage beregninger og simulationer samt fremstille velkommu-

nikerende og relevante grafer på baggrund af aktuelle data  
• oprette og benytte termdatabaser og elektroniske ordbøger med særligt henblik på over-

sættelse og tekstskrivning 
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• designe og vedligeholde hjemmesider vha. et webredigeringsprogram og grundlæggende 
html-kodning 

• designe og fremstille publikationer beregnet for print eller tryk, såsom brochurer, annon-
cer, foldere og hæfter. 

 
It-undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis med vægt på 
hands-on øvelser ved computerne. 
 
Deltagelse i it-undervisningen sker efter forudgående, elektronisk tilmelding til hvert modul. 
Du kan på den måde selv placere it-timerne på de tidspunkter, der passer dig bedst i forhold 
til din øvrige undervisning. 
 
Mere udførlige fagbeskrivelser finder du i det elektroniske fagkatalog. 
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VALGFAG 
 
I 4.-6. semester skal du tage valgfag svarende til 40-45 ECTS-point. Du skal vælge fag sva-
rende til mindst 20 ECTS-point inden for hhv. fransk og spansk og mindst 25 ECTS-point 
inden for hhv. engelsk og tysk samt yderligere mindst 10 ECTS-point inden for hhv. frem-
medsproget eller kommunikation. 
 
Du kan tage valgfag svarende til 10 ECTS-point uden for dit fremmedsprogsområde hhv. 
kommunikation. Disse valgfag skal godkendes af studienævnet og have relevans for en ba-
cheloruddannelse i sprog og erhvervskommunikation.  
 
Valgfagene er placeret således, at du skal tage 30 ECTS-point i dit 4. semester og de øvrige i 
5. og 6. semester. I 4. semester skal du vælge mindst 20 ECTS-point inden for dit fremmed-
sprogsområde. 
 

FAG- OG PRØVEBESKRIVELSER FOR VALGFAG 
 
Fagintroduktioner og prøvebeskrivelser for valgfagene er ikke medtaget i studiehåndbogen, 
da der kan forekomme ændringer fra år til år. Detaljerede fag- og prøvebeskrivelser kan ses i 
det elektroniske fagkatalog. 
 
Valgfagene for forårssemestre vil blive offentliggjort senest 1. november, og valgfagene for 
efterårssemestre vil blive offentliggjort senest 1. april. 

 
TILMELDING TIL VALGFAG 
 
Tilmelding kan ske enten på CampusNet (via linket ”Studieadm.” er der adgang til Studiead-
ministrativ 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 15. april. 
 
Oprettelse af valgfag kræver et minimum antal tilmeldte studerende.  
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FAGBESKRIVELSE, BACHELORPROJEKT 
 
Bachelorprojektet er bachelorstudiets afsluttende opgave. Projektet kan skrives individuelt eller i 
grupper og forsvares ved en individuel prøve. Projektrapporten skrives på fremmedsproget eller 
på dansk afhængigt af projektemne. 
 
Ved henvendelse til den relevante undervisningsgruppe vil du få udpeget en vejleder. 
 
Kompetencemål 
Formålet med bachelorprojektet er at kvalificere dig til selvstændigt at løse problemstillinger in-
den for fremmedsprog og/eller kommunikation, hvis løsning forudsætter  
 
• evne til selvstændig søgning og tilegnelse samt systematisk og metodisk bearbejdelse af faglig 

viden gennem egne litteraturstudier og eventuelle feltstudier 
• evne til selvstændig og kritisk analyse af faglige problemstillinger 
• evne til skriftlig formulering i en velstruktureret, klar og letforståelig form på hhv. fremmed-

sproget eller dansk 
• evne til mundtligt at fremlægge og diskutere faglige problemstillinger på hhv. fremmedspro-

get eller dansk. 
  
Indhold 
Du vælger selv emne for dit bachelorprojekt inden for et fagområde, der er relevant for bachelor-
studiet i sprog og kommunikation. Emnet skal godkendes af din vejleder. 
 
Bachelorprojektet kan bygges op omkring løsningen af en konkret problemstilling, eventuelt fra 
en virksomhed eller organisation/institution, du selv har taget kontakt til. Du skal være opmærk-
som på, at problemstillingen skal være af en sådan art, at den kan løses ved hjælp af relevante 
faglige teorier og metoder.  
 
Bachelorprojektet kan også være en behandling af en teoretisk problemstilling inden for et 
eller flere fagområder i forbindelse med bachelorstudiet i sprog og kommunikation. 
  
Undervisning 
Der er tale om en proces, hvor du har adgang til vejledning hos en underviser, som den pågæl-
dende undervisningsgruppe udpeger. 
 
Som optakt til arbejdet med bachelorprojektet får du i dit 5. semester tilbudt en eller flere 
forelæsninger i metode m.v. samt et eller flere fællesmøder, som undervisningsgruppen ind-
kalder til. 
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Tilmelding 
Det anbefales, at du udarbejder dit bachelorprojekt i løbet af 6. semester, i så fald er tilmel-
dingsfristen den 1. oktober i det forudgående semester. 
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PRØVER 
 
I løbet af studiet skal du tage prøver svarende til i alt 180 ECTS-point. 
 
Samtlige prøver fremgår af nedenstående skemaer (prøvenumrene er de samme, som benyttes 
i prøvebeskrivelserne på de efterfølgende sider, i fagkataloget og i studieordningen): 
 
 
 ENGELSK KOMMUNIKATION FÆLLESFAG 
1. semester Prøve1a Prøve 20 Prøve 2 
2. semester 1. årsprøver 

Prøve1b 
Prøve 1c 
Prøve 1d 

1. årsprøve 
Prøve 21 

Prøve 3* 
 

3. semester Prøve 4 
Prøve 5 

Prøve 22  

4. semester Valgfagsprøver (30 ECTS-point)  

5. semester Prøve 7  
Valgfagsprøve 

Prøve 24* 
Prøve 25 

 

6. semester Valgfagsprøve(r) (10 ECTS-point) 
Bachelorprojekt 

 

 
 
 FRANSK KOMMUNIKATION FÆLLESFAG 
1. semester Prøve1a 

Prøve b* 
Prøve 20 Prøve 2 

2. semester 1. årsprøve 
Prøve1c 

1. årsprøve 
Prøve 21 

Prøve 3*  
 

3. semester Prøve 4 
Prøve 5 

Prøve 22  

4. semester Valgfagsprøver (30 ECTS-point)  
5. semester Prøve 7  Prøve 24* 

Prøve 25 
 

6. semester Valgfagsprøver (10 ECTS-point) 
Bachelorprojekt 
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 SPANSK KOMMUNIKATION FÆLLESFAG 
1. semester Prøve 1a 

Prøve 1b* 
Prøve 20 Prøve 2 

2. semester 1. årsprøver 
Prøve1c 
Prøve1d 

1. årsprøve 
Prøve 21 

Prøve 3* 
 

3. semester Prøve 4 
Prøve 5 

Prøve 22  

4. semester Valgfagsprøver (30 ECTS-point)  

5. semester Prøve 7  Prøve 24* 
Prøve 25 

 

6. semester Valgfagsprøver (10 ECTS-point) 
Bachelorprojekt 

 

 
 
 TYSK KOMMUNIKATION FÆLLESFAG 
1. semester Prøve1a Prøve 20 Prøve 2 

2. semester 1. årsprøver 
Prøve1b 
Prøve c* 

1. årsprøve 
Prøve 21 

Prøve 3*  

3. semester Prøve 4 
Prøve 5 

Prøve 22  

4. semester Valgfagsprøver (30 ECTS-point)  

5. semester Prøve 7  
Valgfagsprøve 

Prøve 24* 
Prøve 25 

 

6. semester Valgfagsprøver  (10 ECTS-point) 
Bachelorprojekt 

 

 
* Disse prøver har løbende evaluering. 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 og kommunikation er 1. årsprøver. 
Dvs. at de skal aflægges 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 40 ECTS-point 
ved en kombination med fransk eller spansk og 45 ECTS-point ved en kombination med en-
gelsk eller tysk. Den anbefalede fordeling på semestre fremgår af skemaerne. Du skal tage 
valgfag svarende til mindst 20 ECTS-point inden for hhv. fransk og spansk og mindst 25 
ECTS-point inden for hhv. engelsk og tysk samt yderligere mindst 10 ECTS-point inden for 
hhv. fremmedsproget eller kommunikation. 
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GENEREL BESTEMMELSE VEDR. SKRIFTLIGE ARBEJDER PÅ 
DANSK OG FREMMEDSPROGET 
 
I bedømmelsen af alle skriftlige arbejder, hvad enten de er udarbejdet på dansk eller på det 
pågældende fremmedsprog, indgår en vurdering af fremstillingsevne (den studerendes evne 
til at fremstille sit stof præcist, nuanceret og velstruktureret) og sprogrigtighed. Kravet til 
fremstillingsevne og sprogrigtighed øges i løbet af uddannelsen. 

 
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 og bilag, men inkl. noter. 
 
Omfanget (samlet antal tegn ekskl. blanktegn) påføres besvarelsen. 
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PRØVEBESKRIVELSER, OBLIGATORISKE FAG 
 
ENGELSK 

 
PRØVE 1a - Engelsk 
 

Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   4 timer 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må medbringes 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester 

 
Prøve 1a består af 2 dele: 
 
Del 1: 
Del 1 omfatter to elementer, hvoraf det ene består i transskription af tekst og det andet i 
spørgsmål inden for fagområdet ”Engelsk fonetik og fonologi”. Opgavebesvarelsen udformes 
på engelsk. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at besvarelsen viser, at den studerende har nået de 
faglige mål for så vidt angår: 
 
• evne til at forklare aspekter af lingvistiske teorier om fonetik og fonologi 
• evne til at beskrive og forklare udtaleregler 
• evne til at beskrive og demonstrere træk ved sammenhængende tale, såsom assimilation 

og elision 
• evne til at producere fonemiske transskriptioner. 
 
Del 2: 
Del 2 består af sætningsanalyse samt en sammenhængende og argumenterende redegø 
relse for en eller flere sætningsanalytiske problemstillinger. Redegørelsen formuleres på en-
gelsk. 
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Evalueringskriterier 
Evalueringen baseres på følgende kriterier: 
 
• Evne til at analysere engelske sætninger med hensyn til sætnings- og helhedskonstituen-

ters funktion og form 
• Evne til at anvende korrekt grammatisk terminologi 
• Evne til at give en sammenhængende og argumenterende redegørelse for sætningsanalyti-

ske problemstillinger 
• Evne til at formulere sig på et grammatisk og idiomatisk korrekt engelsk. 
 
Karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af de to dele. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Hvad angår del 1 demonstrerer opgavebesvarelsen klart, at den studerende har en omfattende 
viden om lingvistiske teorier om fonetik og fonologi, og at eksaminanden anvender fonetiske 
og fonemiske regler metodisk, for så vidt angår isolerede lydsegmenter og sammenhængende 
tale. Hvad angår del 2 demonstrerer opgavebesvarelsen en sikker evne til at identificere kon-
stituenter på sætnings- og helhedsniveau og at tilskrive disse konstituenter korrekt funktion 
og form med anvendelse af korrekt grammatisk terminologi. Opgavebesvarelsen demonstre-
rer tillige en sikker evne til at give en sammenhængende og argumenterende redegørelse for 
sætningsanalytiske problemstillinger. Opgavebesvarelsen er velformuleret og skrevet på et 
grammatisk og idiomatisk korrekt engelsk. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Hvad angår del 1 demonstrerer opgavebesvarelsen, at den studerende besidder en vis sikker 
viden om aspekter af lingvistiske teorier om fonetik og fonologi og en grundlæggende fær-
dighed i at anvende fonetiske og fonemiske regler, for så vidt angår lydsegmenter i isolation 
og i sammenhængende tale. Hvad angår del 2 demonstrerer opgavebesvarelsen en grundlæg-
gende evne til at identificere konstituenter på sætnings- og helhedsniveau og en vis sikkerhed 
med  
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hensyn til at tilskrive disse konstituenter funktion og form. Opgavebesvarelsen demonstrerer 
også en vis sikkerhed i brugen af grammatisk terminologi samt en evne til at give en redegø- 
relse for sætningsanalytiske problemstillinger. Opgavebesvarelsen er formuleret som en tekst 
og er uden decideret meningsforstyrrende og grammatiske fejl. 
 
Se også beskrivelsen af faget ”English Phonetics and Phonology” i det elektroniske fagkata-
log. 
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1. årsprøven i engelsk består af tre separate prøver (prøve 1b, 1c og 1d) 
 
PRØVE 1b - 1. årsprøve - Engelsk 
 

Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   5 timer 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må medbringes 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    7,5 ECTS 
Prøvetidspunkt:   2. semester 

 
Prøven omfatter fri skriftlig fremstilling på engelsk i form af et resumé af én eller flere tekster 
på engelsk og/eller en argumenterende besvarelse på engelsk af en stillet opgave samt besva-
relse af spørgsmål i sprogbeskrivelse (diskurs- og/eller tekstuelle forhold på baggrund af den 
studerendes viden om semantik og pragmatik) i tilknytning til opgaven. Besvarelsen af sprog-
beskrivelsesdelen skal være argumenterende og udformes ligeledes på engelsk. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at besvarelsen er formuleret grammatisk, idiomatisk 
og stilistisk korrekt, dvs. at den anvender en stil, der er acceptabel og hensigtsmæssig i aka-
demisk kommunikation på engelsk. Der lægges desuden vægt på, at besvarelsen opfylder 
konventionerne for en velstruktureret, resumerende/argumenterende engelsksproget akade-
misk tekst. Ved bedømmelsen af sprogbeskrivelsesdelen lægges der vægt på, at den studeren-
de behersker elementær analytisk metode og det centrale begrebsapparat inden for de(t) prø-
vede område(r). 
 
Karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af sprogproduktions- og sprogbeskrivelses-
delen. Såfremt sprogbeskrivelsesdelen omfatter spørgsmål i både diskurs- og tekstuelle for-
hold vægtes disse ligeligt. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Præstationen demonstrerer med hensyn til sprogproduktionsdelen en meget sikker evne til at 
formulere en opgavebesvarelse, der opfylder konventionerne for en velstruktureret, resume-
rende/argumenterende engelsksproget tekst. Med hensyn til sprogbeskrivelsesdelen demon-
streres en meget sikker evne til at anvende elementær analytisk metode og det centrale be-
grebsapparat på alle niveauer. Sproget i opgavebesvarelsen udviser en meget høj grad af 
grammatisk, idiomatisk og stilistisk korrekthed. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer med hensyn til sprogproduktionsdelen en grundlæggende evne til 
at formulere en opgavebesvarelse, der opfylder de mest basale konventioner for en resume-
rende/argumenterende engelsksproget tekst. Med hensyn til sprogbeskrivelsesdelen demon-
streres der en grundlæggende evne til at anvende elementær analytisk metode på alle niveauer 
og en vis sikkerhed i anvendelsen af det centrale begrebsapparat. Sproget i opgavebesvarel-
sens to dele viser, at den studerende kan udtrykke sig på rimelig korrekt engelsk uden decide-
ret meningsforstyrrende grammatiske, stilistiske og idiomatiske fejl. 
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de tre prøver (1b,1c og 1d) er bestået hver for sig. 
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PRØVE 1c - 1. årsprøve - Engelsk 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis 
Varighed:   20 minutter inkl. votering 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    7,5 ECTS 
Prøvetidspunkt:  2. semester 

 
Der udarbejdes en synopsis på engelsk om et emne, der relaterer sig til britiske og/eller ame-
rikanske kultur- og samfundsforhold, med et omfang af 3 normalsider (inkl. litteraturliste og 
referencer). Emnet skal godkendes af eksaminator. Forsvaret foregår på engelsk. 
 
Evalueringskriterier: 
Ved bedømmelsen anlægges en helhedsvurdering, hvor både indhold/faglig viden, udtale og 
kommunikationsevne indgår. Der lægges vægt på den studerendes evne til: 
 
• at give en veldisponeret redegørelse for de i synopsen fremstillede problemstillinger og 

argumentere for sine synspunkter 
• at perspektivere synopsens indhold og argumentation i relation til britiske og/eller ameri-

kanske kultur- og samfundsforhold 
• at udtrykke sig på et korrekt, idiomatisk og pragmatisk adækvat engelsk 
• at indgå i en kvalificeret diskussion med eksaminator/censor om faglige emner, som sy-

nopsen og/eller præsentationen rejser.  
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
I synopsen demonstrerer den studerende en sikker evne til at definere og afgrænse et emne 
relateret til britiske og amerikanske kultur- og samfundsforhold og til at præsentere stoffet 
klart, koncist og velstruktureret. Den mundtlige præstation demonstrerer en sikker viden om 
britiske og/eller amerikanske kultur- og samfundsforhold og en sikker evne til at perspektive-
re stoffet. Derudover demonstrerer den studerende en sikker evne til at indgå i en kvalificeret 
diskussion om relevante emner og at udtrykke sig på et flydende, korrekt, idiomatisk og 
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pragmatisk adækvat engelsk. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
I synopsen demonstrerer den studerende en rimelig og i nogen grad sikker evne til at definere 
og afgrænse et emne relateret til britiske og/eller amerikanske kultur- og samfundsforhold og 
til at give en sammenhængende præsentation af stoffet. Den mundtlige præstation demonstre-
rer en grundlæggende og i nogen grad sikker viden om britiske og/eller amerikanske kultur- 
og samfundsforhold. Derudover demonstrerer den studerende en rimelig og i nogen grad sik-
ker evne til at indgå i en diskussion om emnet og at udtrykke sig på engelsk uden decideret 
meningsforstyrrende grammatiske og idiomatiske fejl. 
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de tre prøver (1b,1c og 1d) er bestået hver for sig. 
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PRØVE 1d - 1. årsprøve - Engelsk 
 

Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   3 timer 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må medbringes 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    2,5 ECTS 
Prøvetidspunkt:  2. semester 

 
Prøven omfatter en redegørelse for en eller flere grammatiske problemstillinger. Redegørel-
sen skal være formuleret som en sammenhængende og argumenterende tekst og inddrage 
illustrative eksempler fra en eller flere tekster, der indgår i den stillede opgave. 
 
Evalueringskriterier 
Evalueringen baseres på følgende kriterier: 
 
• Evne til at give en sammenhængende og argumenterende redegørelse for en eller flere 

grammatiske problemstillinger med inddragelse af illustrative eksempler 
• Evne til at anvende korrekt grammatisk terminologi 
• Evne til at formulere sig grammatisk og idiomatisk korrekt. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller meget få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Opgavebesvarelsen demonstrerer en sikker evne til at redegøre sammenhængende og argu-
menterende for udvalgte grammatiske problemstillinger med inddragelse af relevante illustra-
tive eksempler fra den eller de tekster, der indgår i den stillede opgave. Opgavebesvarelsen er 
velformuleret og skrevet på et grammatisk og idiomatisk korrekt engelsk. 
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02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Opgavebesvarelsen demonstrerer evne til at give en redegørelse for en eller flere grammatiske 
problemstillinger. Redegørelsen inddrager enkelte relevante eksempler fra den eller de tek-
ster, der indgår i den stillede opgave. Opgavebesvarelsen er formuleret som en tekst og er 
uden decideret meningsforstyrrende grammatiske og idiomatiske fejl. 
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de tre prøver (1b,1c og 1d) er bestået hver for sig. 
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PRØVE 4 - Engelsk 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis 
Varighed:   20 minutter inkl. votering.  
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Der udarbejdes en synopsis på engelsk med et omfang på 3 normalsider (inkl. litteraturliste 
og referencer).   
 
For en mere detaljeret beskrivelse af evalueringskriterier og karakterer henvises til faget 
”Cultural Studies” i det elektroniske fagkatalog, hvor prøvebeskrivelsen indgår. 
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PRØVE 5 - Engelsk 
 

Prøveform:    Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:   12 timer 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    7,5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Prøven omfatter skriftlig besvarelse af en opgave og kan indeholde elementer som oversættel-
se, fri formulering, resumé, kommentering af sproglige (herunder oversættelsesteoretiske) 
og/eller faglige fænomener. Opgavebesvarelsen udformes på engelsk. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder prøvens mål, lægges der vægt 
på følgende elementer: 
 
• Viden om kommunikationsteori, diskurs- og tekstanalyse samt genre- og oversættelses-

teori 
• Evne til at anvende relevante teorier og metoder 
• Evne til at tilpasse teksten til kommunikationssituationen 
• Evne til at strukturere en skriftlig fremstilling 
• Evne til at udtrykke sig korrekt. 
 
Hvis opgaven indeholder fri formulering og resumé på engelsk, lægges der især vægt på føl-
gende element: 
 
• Evne til at producere en engelsk tekst, som er veldisponeret og kohærent i sin opbygning 

samt formelt, stilistisk og terminologisk korrekt. 
 
Hvis opgaven indeholder oversættelse (herunder resumerende oversættelse) til engelsk, læg-
ges der især vægt på følgende element: 
 
• Evne til at producere en engelsk tekst, der på hensigtsmæssig og formålstjenlig måde 

overfører den danske tekst. 
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Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen kendetegnes ved: 
 
• Sikker viden om og anvendelse af relevante teorier og metoder 
• Sikker evne til, med skyldig hensyntagen til kommunikationssituationen, selvstændigt at 

formulere en veldisponeret og kohærent tekst, som også i høj grad er formelt, stilistisk og 
terminologisk korrekt. 

• Hvis opgaven indeholder oversættelse: Sikker evne til at producere en oversættelse, der i 
høj grad er en korrekt overførsel af den danske tekst. 

 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen kendetegnes ved: 
• En i nogen grad sikker viden om og anvendelse af relevante teorier og metoder 
• En vis evne til at formulere en veldisponeret og kohærent tekst, som stort set er formelt, 

stilistisk og terminologisk korrekt samt tilpasset kommunikationssituationen  
• Hvis opgaven indeholder oversættelse: Evne til at producere en oversættelse, der i store 

træk er en korrekt overførsel af den danske tekst. 
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PRØVE 7 – Engelsk  
 

Prøveform: 
Varighed: 
Hjælpemidler: 
Karakter: 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt: 5. semester 

 
Nærmere oplysninger følger. 
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FRANSK 
 
PRØVE 1a - Fransk 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve 
Varighed:   15 minutter inkl. votering 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester  

 
Prøven består i en test af den studerendes kommunikative kompetence på fransk med fokus 

på fransk udtalefærdighed, baseret på 1. semesters undervisning i Fonetik og samtaletræning i 

Kultur Marked Samfund. Der prøves i oplæsning og en kort samtale over en opgivet tekst på 

fransk med enkelte supplerende punktspørgsmål på dansk vedr. elementære franske udtale-

regler. 

 

Ved prøven anlægges der ved bedømmelsen en helhedsvurdering af den studerendes 

præstation. 

 

Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at anvende viden om det elementære franske lydsystem i praksis 
• Evne til at redegøre for reglerne for den franske udtale i et kontrastivt perspektiv 
• Evne til at udtrykke sig mundtligt på fransk, så kommunikationen ikke hæmmes af udta-

leproblemer. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
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Præstationen demonstrerer sikker evne til at inddrage teorien i praksis, for så vidt angår den 
mundtlige tekstproduktion. Sproget er flydende og idiomatisk med en høj grad af udtalekor-
rekthed. Ved besvarelse af spørgsmål til de franske udtaleregler og udtaleproblemer udvises 
der evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at redegøre for disse. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en grundlæggende teoretisk viden, men nogen usikkerhed i at an-
vende den i praksis. Sproget er præget af usikker udtalebeherskelse. Ved besvarelse af 
spørgsmål til de franske udtaleregler og udtaleproblemer udvises der evne til at redegøre for 
disse i store træk, men redegørelsen er præget af mindre præcist fokus og manglende reflek-
sionsevne. 
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PRØVE 1b - Fransk 
 

Prøveform:    Løbende evaluering 
Varighed:   - 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator  
Karakter:   Bestået/ikke bestået 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester  

 
Prøven består i regelmæssig og aktiv deltagelse i undervisningen. Ved regelmæssig deltagelse 
forstås, at den studerende er til stede ved mindst 75 % af undervisningen. Ved aktiv deltagel-
se forstås, at den studerende i direkte tilknytning til undervisningen løser en skriftlig opgave 
og holder et individuelt mundtligt oplæg.  
 
Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Hvis opgaven er udfærdiget i 
grupper, skal den fremstå som et hele, men dog således, at den enkelte deltagers bidrag tyde-
ligt fremgår. Opgaven består i en fri formulering på fransk inden for et af de emner, der be-
handles i undervisningen. Omfang: 1 normalside a 2200 tegn (ekskl. blanktegn) pr. studeren-
de. 
 
Det mundtlige oplæg består af en præsentation inden for et af de emner, der behandles i un-
dervisningen. Det skal have en varighed af 5-10 minutter og skal dokumenteres i form af et 
kort handout. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på evne til at strukturere et fagligt emne og formidle det 
på et forståeligt fransk hhv. skriftligt og mundtligt. 
 
Beståelseskriterier 
For at præstationen kan bedømmes som ”bestået”, skal opgave/oplæg have en struktur, der 
demonstrerer overblik over emnet, og formidlingen skal være umiddelbart forståelig. 
 
Bedømmelsen baserer sig på en helhedsvurdering af præstationen. 
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Omprøve 
Ved omprøve er prøveformen en mundtlig prøve (15 minutter) bestående af en samtale på 
fransk om et emne, der ligger inden for de områder, der er arbejdet med i løbet af 1. semester.  
Der gives 15 minutters forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Ved omprøve med-
virker en intern censor. 
 
Evalueringskriterier for omprøve 
Ved bedømmelsen af præstationen lægges der vægt på, at den studerende viser overblik over 
emnet samt evne til at indgå i en dialog herom. 
Bedømmelsen baserer sig på en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Beståelseskriterier for omprøve 
For at præstationen kan bedømmes som ”bestået”, skal den studerende demonstrere et basalt 
overblik over emnet og evne til at indgå i en dialog om det. 
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PRØVE 1c - 1. årsprøve - Fransk 
 

Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   4 timer 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må medbringes 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    10 ECTS 
Prøvetidspunkt:   2. semester 

 
Prøven omfatter grammatiske og/eller tekstanalytiske spørgsmål knyttet til en udleveret 
fransk tekst samt en oversættelse til dansk af et uddrag af samme tekst. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges der især 
vægt på følgende elementer: 
 
• Forståelse af opgavetekstens centrale indhold  
• Evne til at formulere sig skriftligt på et sprogligt korrekt og i kommunikationssituationen 

naturligt dansk 
• Beherskelse af elementær analytisk metode og det centrale begrebsapparat inden for 

grammatik og tekstanalyse 
• Evne til at foretage en elementær analyse på sætnings- og syntagmeniveau 
• Evne til at formulere konkrete grammatiske regler og anvende disse på praktiske eksem-

pler 
• Evne til at redegøre for væsentlige tekstkonstituerende træk, herunder kohærens og tema-

tisk komposition, samt for leksikalske, syntaktiske og retoriske karakteristika. 
 

Ved prøven anlægges der ved bedømmelsen en helhedsvurdering af den studerendes 
præstation. 
 
 Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en sikker forståelse af opgavetekstens centrale indhold. Besvarel-
sen af såvel den grammatiske og den tekstanalytiske del af opgaven er udfærdiget på et sam-
menhængende og for kommunikationssituationen adækvat dansk. Eksaminanden behersker 
med ingen eller få ubetydelige fejl elementær grammatisk og tekstuel analyse og anvender det 
for disciplinen centrale begrebsapparat.  Den analytiske viden anvendes overbevisende på 
praktiske eksempler. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål.  
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en grundlæggende men mangelfuld forståelse af opgavetekstens 
centrale indhold. Sproget er mindre klart, uidiomatisk og til tider usammenhængende (f.eks. 
ord-til-ord-oversættelse). Besvarelsen er præget af stor usikkerhed i grammatisk og tekstuel 
analyse, men viser dog en basal forståelse heraf. Fagets begrebsapparat anvendes, men spora-
disk eller fejlbehæftet. Eksaminanden overfører med stor usikkerhed teorien til praksis. 
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PRØVE 4 - Fransk 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve 
Varighed:  20 minutter pr. studerende inkl. votering. Der gives 24 timers  
  forberedelsestid 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:  Én karakter efter 7-trins skalaen for faglig kompetence og  
  formidling 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Prøven omfatter mundtlig besvarelse af en opgave, der emnemæssigt er relateret til de emner, 
der er behandlet i faget Kultur Marked Samfund.  
Opgavebesvarelsen kan indeholde følgende elementer: præsentation, resumé/referat, kom-
mentering vedrørende sproglige og/eller faglige fænomener mv. Underviseren stiller 
uddybende eller supplerende spørgsmål relateret til oplægget fra den studerende og til de 
emner, der er behandlet i undervisningen. Prøven foregår på fransk.  
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at redegøre for og diskutere faglige sammenhænge og problemstillinger inden for de 

behandlede områder 
• Evne til selvstændigt at søge og bearbejde informationer 
• Evne til at strukturere og præsentere stoffet under hensyntagen til situation og målgruppe, 

med anvendelse af korrekt fagterminologi og med brug af præsentationsværktøjer  
  (PowerPoint eller transparenter) 
• Evne til at udtrykke sig frit på et forståeligt og flydende fransk.  
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller 
få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til på en struktureret måde at redegøre for og diskutere 
faglige sammenhænge og problemstillinger. Sproget er flydende med en høj grad af terminolo-
gisk korrekthed. Præstationen viser sikker evne til selvstændig informationssøgning og -
bearbejdning. Præsentationen viser sikker evne til at udtrykke sig frit, og PowerPoint dias eller 
transparenter er præget af klarhed og sproglig korrekthed. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at redegøre for faglige sammenhænge og problemstillin-
ger, men er præget af løs struktur, mindre overblik og manglende dybde. Sproget er usikkert 
og bl.a. præget af usikker beherskelse af fagterminologi. Præstationen viser manglende ind-
sigt i informationssøgning og -bearbejdning. Eksaminanden har vanskeligt ved at udtrykke 
sig frit, og PowerPoint dias eller transparenter er præget af uklarhed og sproglige fejl. 
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PRØVE 5 - Fransk 
 

Prøveform:    Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:   12 timer 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    10 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Prøven kan bestå af to eller flere af følgende opgavetyper, der emnemæssigt relaterer sig til 
faget Kultur Marked Samfund: 
 
Oversættelse dansk-fransk (1), fri formulering på fransk på basis af et oplæg (2), sprog-
revision (3), tekstreferat på dansk på basis af fransk(e) tekst(er) (4). I alle opgavetyper kan 
indgå informationssøgning (5) og/eller kommentering (6), dog er disse elementer obli-
gatoriske ved opgave 1 (oversættelse dansk-fransk).  
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges der – alt ef-
ter opgavetype - vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at vurdere en given kommunikationssituation og til at udforme budskabet mest 

hensigtsmæssigt i forhold hertil 
• Evne til at udtrykke sig grammatisk korrekt på fransk, hhv. dansk, med anvendelse af kor-

rekt fagterminologi, og således at teksten (teksterne) fremstår logisk kohærente 
• Evne til at foretage funktionelle oversættelser af danske sagprosatekster inden for marke-

ting o.lign. 
• Evne til at udforme forretningsbreve og -mails i henhold til de franske konventioner for 

de pågældende genrer 
• Evne til at strukturere et fagligt emne og formidle det på fransk 
• Evne til på dansk at gengive fransk(e) tekst(er) indholdsmæssigt dækkende 
• Evne til at foretage informationssøgning  
• Evne til at kommentere sproglige problemstillinger og dokumentere løsningen heraf. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at producere velstrukturerede og målgruppetilpas-
sede tekster på fransk hhv. dansk. Der anvendes korrekt fagterminologi, og sproget er idioma-
tisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. Der udvises godt kendskab til konventionerne 
for de pågældende genrer. Der dokumenteres endvidere sikker evne til at identificere pro-
blemstillinger, til at løse dem gennem selvstændig og metodisk informationssøgning og til at 
formidle resultaterne af informationssøgningen. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at producere tekster på fransk hhv. dansk, som i nogen 
grad er tilpasset målgruppen, og som fremstår uden væsentlige meningsforstyrrende fejl. Præ-
stationen er præget af usikker beherskelse af genrekonventioner, fagterminologi og gramma-
tik. Der demonstreres kendskab til helt grundlæggende informationssøgningsstrategier, men 
præstationen er præget af upræcis problemidentifikation, manglende overblik og usikker evne 
til at tilrettelægge informationssøgningen hensigtsmæssigt. 
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PRØVE 7 – Fransk 
 

Prøveform: 
Varighed: 
Hjælpemidler: 
Censur: 
Karakter: 
Vægt:    10 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  5. semester 

 
Nærmere oplysninger følger. 
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SPANSK 
 
Prøve 1 a – Spansk 
 
Prøveform:   Skriftlig prøve 
Varighed:   2 timer 
Hjælpemidler:   Ingen hjælpemidler må medbringes 
Censur:   Eksaminator og en intern censor  
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester  

 
Prøven omfatter opgaver inden for grammatik, herunder sætningsanalyse, syntagmeanalyse 
og identifikation af ordklasser.  
 
Evalueringskriterier 
I bedømmelsen lægges der vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at identificere de primære sætningsled  
• Evne til at identificere konstituenter i syntagmer 
• Evne til at identificere ordklasser 
• Evne til at gøre rede for sammenhængen mellem ordklasser, syntagmer og sætningsled. 

 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at identificere, beskrive og analysere sproglige 
strukturer i spansk på sætnings-, syntagme- og ordklasseniveau. Præstationen udviser desu-
den sikkerhed i redegørelsen for sammenhængen mellem de enkelte analyseniveauer. 
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02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen udviser evne til at identificere, beskrive og analysere sproglige strukturer i 
spansk på sætnings-, syntagme- og ordklasseniveau uden væsentlige mangler. Præsentationen 
udviser dog nogen usikkerhed i sammenhængen mellem de enkelte analyseniveauer.



 

 56

PRØVE 1b - Spansk 
 

Prøveform:    Løbende evaluering med portfolio 
Varighed:   - 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator  
Karakter:   Bestået/ikke bestået 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester  

 
En forudsætning for at kunne indstille sig til prøven er tilstedeværelse i 75 % af undervisnin-
gen (holdundervisning, e-læring, gruppetræning, vejledning) i 1. semester. 
Prøven består af en individuel portfolio (en systematisk samling af produkter, som den stude-
rende løbende har udarbejdet). Portfolioen skal indeholde 4 individuelle e-læringsopgaver og 
1 individuel læringsjournal.  
E-læringsopgaverne arbejdes der med via ASB's elektroniske kommunikations- og lærings-
platform. Opgaverne består af individuelle løsningsforslag til forståelsesorienterede og bund-
ne produktive spørgsmål inden for spansk samtalediskurs og dokumenterer på samme tid den 
studerendes evne til at anvende det elektroniske læringsrum til opgaveløsning og efterbear-
bejdning. 
Læringsjournalen dokumenterer den individuelle læringsproces, som den studerende har gen-
nemløbet med henblik på at opfylde de opstillede faglige mål i 1. semester. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
dokumentation af følgende elementer i portfolioen: 
 
• Evne til at analysere og på et introducerende niveau at anvende samtaleteknikker som 

f.eks. spørge-ind-til, tilbagekanaliserende feedback og emneskift 
• Evne til at analysere og på et introducerende niveau at producere kommunikationsstrate-

gier til løsning af leksikalske problemer 
• Evne til at anvende det elektroniske læringsrum 
• Evne til at formulere og evaluere egne læringsmål. 
 
Beståelseskriterier 
Bedømmelsen 'bestået' gives for den tilstrækkelige præstation, der igennem portfolioen de-
monstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  
Igennem de forståelsesorienterede, de bundne produktive e-læringsopgaver samt læringsjour-
nalen i portfolioen dokumenteres en fundamental forståelse af og evne til på et introduceren-
de niveau at anvende samtaleteknikker samt kommunikationsstrategier i spansk samtaledi-
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skurs. 
Endvidere udvises igennem læringsjournalen i portfolioen en grundlæggende evne til at for-
mulere og evaluere egne læringsmål inden for fagets 1. semester. 
 
Omprøve 
Ved omprøve er prøveformen en skriftlig eksamen af en varighed på 1½ time, hvor alle hjæl-
pemidler er tilladte. Omprøven består primært af såvel forståelsesorienterede som bundne 
produktive opgaver inden for emner som samtaleteknikker (f.eks. spørge-ind-til, tilbagekana-
liserende feedback, emneskift) samt kommunikationsstrategier i spansk samtalediskurs. End-
videre vil indgå spørgsmål på et introducerende niveau inden for sproglige læringsprocesser. 
Ved omprøve medvirker en intern censor. 
 
Evalueringskriterier for omprøve 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad, den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
dokumentation af følgende elementer: 
 
• Evne til at analysere og på et introducerende niveau at anvende samtaleteknikker som 

f.eks. spørge-ind-til, tilbagekanaliserende feedback og emneskift 
• Evne til at analysere og på et introducerende niveau at producere kommunikationsstrate-

gier til løsning af leksikalske problemer 
• Viden om sproglige læringsprocesser på et introducerende niveau. 
 
Beståelseskriterier for omprøve 
Bedømmelsen 'bestået' gives for den tilstrækkelige præstation, der igennem portfolioen de-
monstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  
Igennem forståelsesorienterede og bundne produktive opgaver dokumenteres en fundamental 
forståelse af og evne til på et introducerende niveau at anvende samtaleteknikker samt kom-
munikationsstrategier i spansk samtalediskurs. 
Endvidere dokumenteres viden om sproglige læringsprocesser på et introducerende niveau. 
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1. årsprøven i spansk består af to separate prøver (prøve 1c og 1d) 
 
PRØVE 1c - 1. årsprøve - Spansk 
 

Prøveform:   Mundtlig prøve 
Varighed:   20 minutter inkl. votering. Der er 20 minutters forberedelsestid 
Hjælpemidler:   Ordbøger 
Censur:   Eksaminator og en intern censor  
Karakter:   7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Prøvetidspunkt:  2. semester 

 
Prøven omfatter fremlæggelse/diskussion på spansk af et emne inden for faget Kultur og sam-
fund. Den kan tage udgangspunkt i en udleveret tekst, der tematisk relaterer sig til emnet. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Kendskab til og forståelse af emnet samt evne til at kunne perspektivere det 
• Generel sproglig korrekthed, terminologi og udtryksfærdighed.  
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikkert kendskab til og forståelse af det behandlede emne. Sproget 
er flydende og idiomatisk med en høj grad af grammatisk og terminologisk korrekthed. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
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Uddybende: 
Præstationen demonstrerer et grundlæggende kendskab til det behandlede emne, men er præ-
get af usikkerhed og manglende forståelse af emnet. Sproget er præget af usikker beherskelse 
af grammatik og terminologi.  
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de to prøver (prøve 1c og 1d) er bestået hver for sig. 
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PRØVE 1d - 1. årsprøve - Spansk 
 

Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   4 timer 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må medbringes 
Censur:   Eksaminator og en intern censor  
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Prøvetidspunkt:   2. semester 

  
Prøven omfatter opgaver inden for grammatik (forståelsesorienterede og produktive opgaver) 
og kommunikation (forståelsesorienterede og produktive opgaver). 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges især 
vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at analysere sætningsstruktur på sætnings- og syntagmeniveau 
• Evne til at identificere og beskrive sproglige strukturer i spansk, herunder de forskellige 

ordklasser samt verbalsystemet  
• Evne til at registrere og forklare sammenhænge imellem sproglig form og funktion 
• Evne til at producere korrekte spanske udsagn inden for en bunden ramme på sætnings- 

og tekstniveau 
• Evne til at anvende korrekt terminologi. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Den forståelsesmæssige præstation demonstrerer sikker evne til at identificere, beskrive og 
analysere sproglige strukturer i spansk, herunder sikkerhed i at foretage analyser på sætnings- 
og syntagmeniveau samt i kontrastivt at analysere væsentlige forskelle imellem spansk og 
dansk. Den produktive præstation demonstrerer en høj grad af grammatisk korrekthed. Der-
udover anvendes den behørige terminologi. 
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02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Den forståelsesmæssige præstation udviser evne til at identificere, beskrive og analysere 
sproglige strukturer i spansk uden væsentlige mangler. Præsentationen udviser dog nogen 
usikkerhed i analyse på sætnings- og syntagmeniveau. Den produktive præstation præges af 
nogen grad af usikkerhed. Derudover er anvendelsen af den behørige terminologi forholdsvis 
sikker. 
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de to prøver (prøve 1c og 1d) er bestået hver for sig.
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PRØVE 4 - Spansk                 
 

Prøveform:    Løbende evaluering 
Varighed:   - 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator  
Karakter:   Bestået/ikke bestået 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
En forudsætning for at kunne indstille sig til prøven, er tilstedeværelse i 75 % af undervisnin-
gen (holdundervisning, e-læring, gruppetræning, vejledning). 
Prøven består af en individuel portfolio (en systematisk samling af produkter, som den stude-
rende løbende har udarbejdet). Portfolioen skal indeholde 8 individuelle e-læringsopgaver og 
4 individuelle læringsjournaler.  
E-læringsopgaverne arbejdes der med via ASB's elektroniske kommunikationsplatform. Op-
gaverne består af individuelle løsningsforslag til forståelsesorienterede og bundne produktive 
spørgsmål inden for spansk samtalediskurs.  
Læringsjournalerne dokumenterer den individuelle læringsproces, som den studerende har 
gennemløbet med henblik på at opfylde de opstillede faglige mål i fagets 2.-3. semester. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
dokumentation af følgende elementer i portfolioen: 
 
• Forståelse af og evne til at anvende samtaleteknikker som f.eks. spørge-ind-til, tilbageka-

naliserende feedback, emneskift, gambitter. 
• Forståelse af og evne til at anvende de konversationelle regler, som karakteriserer en god 

og effektiv samtalepartner. 
• Forståelse af og evne til at anvende de spanske kommunikative adfærdsnormer i flervejs-

kommunikation. 
• Forståelse af og evne til at anvende kommunikationsstrategier til løsning af leksikalske 

problemer. 
• Evne til at tage et medansvar for egen læring og formulere og evaluere egne læringsmål 

inden for fagets 2.-3. semester. 
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Beståelseskriterier 
Bedømmelsen 'bestået' gives for den tilstrækkelige præstation, der igennem portfolioen de-
monstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  
Igennem de forståelsesorienterede, de bundne produktive e-læringsopgaver samt læringsjour-
nalerne i portfolioen dokumenteres en fundamental forståelse af og evne til på et basalt ni-
veau at anvende samtaleteknikker, konversationelle regler, spanske normer for konversationel 
adfærd samt kommunikationsstrategier i spansk samtalediskurs. 
Endvidere udvises igennem læringsjournalerne i portfolioen en grundlæggende evne til at 
formulere og evaluere egne læringsmål. 
 
Omprøve 
Ved omprøve er prøveformen en mundtlig eksamen (20 minutter) i flervejskommunikation 
bestående af uformel samtale (small talk og informationsudveksling) og diskussion (me-
ningsudveksling) på spansk. De emner, der tages udgangspunkt i, ligger inden for de områ-
der, der er arbejdet med i 1., 2. og 3. semester. I samtalen og diskussionen med eksaminanden 
deltager en indfødt sprogbruger og eksaminator. Der gives 20 minutters forberedelsestid uden 
hjælpemidler. 
 
Evalueringskriterier for omprøve 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at anvende samtaleteknikker som f.eks. spørge-ind-til, tilbagekanaliserende feed-

back, emneskift, gambitter. 
• Evne til at anvende de konversationelle regler, som karakteriserer en god og effektiv sam-

talepartner. 
• Evne til at anvende de spanske kommunikative adfærdsnormer i flervejskommunikation. 
• Evne til at anvende kommunikationsstrategier til løsning af leksikalske problemer. 
 
Beståelseskriterier for omprøve 
Bedømmelsen 'bestået' gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  
Igennem den mundtlige præstation demonstreres en grundlæggende færdighed i på spansk at 
samtale uformelt og diskutere generelle samfundsmæssige problemstillinger. Der udvises 
endvidere evne til på et basalt niveau at anvende samtaleteknikker, konversationelle regler, 
spanske normer for konversationel adfærd samt kommunikationsstrategier. 
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PRØVE 5 - Spansk  
 

Prøveform:    Skriftlig hjemmeopgave i sprogproduktion, kommentering, in-
formationssøgning og markedsforhold 

Varighed:   12 timer 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen  
Vægt:    10 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Den skriftlige sprogproduktion omfatter oversættelse og fri formulering, og eventuelt også 
sprogrevision og referat inden for et erhvervsrelateret emne. I opgaven vil den studerende 
skulle dokumentere viden om specifikke markedsforhold i form af selvstændig stillingtagen 
til valg af f.eks. leverings- og betalingsbetingelser inden for det pågældende forretnings-
område.  
 
Herudover indgår spørgsmål om grammatiske og oversættelsesstrategiske elementer samt 
generelle spørgsmål om markedsforhold og andre erhvervsrelaterede emner.  
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at vurdere en given kommunikationssituation og til at udforme budskabet mest 

hensigtsmæssigt i forhold hertil 
• Evne til at udforme tekster på spansk i henhold til de spanske konventioner for de pågæl-

dende genrer 
• Evne til at redegøre for markedsføringsrelaterede forhold og begreber 
• Evne til at foretage funktionelle oversættelser til dansk af spanske økonomiske tekster 
• Evne til at anvende og dokumentere relevante oversættelsesstrategier 
• Evne til at analysere grammatiske problemstillinger inden for en bunden ramme 
• Forståelse af de væsentligste problemstillinger forbundet med udvalgte grammatiske om-

råder 
• Evne til anvendelse af adækvat terminologi  
• Evne til at strukturere en skriftlig fremstilling 
• Evne til at udtrykke sig formelt og stilistisk korrekt på dansk og spansk 
• Evne til at udtrykke sig logisk kohærent. 
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Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 

Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at producere erhvervsrelaterede tekster på spansk 
og til at oversætte erhvervsrelaterede tekster mellem dansk og spansk i overensstemmelse 
med gældende genrekonventioner. Der er anvendt en korrekt fagterminologi og sproget er 
idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til 
på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesstrategiske og 
erhvervsrelaterede forhold og begreber samt til selvstændigt og metodisk at foretage informa-
tionssøgning. Den grammatiske del demonstrerer sikker evne til at foretage en sproglig analy-
se inden for en bunden ramme. Analysen er fremstillet i et formelt og idiomatisk korrekt 
sprog. 
 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved tekstproduktion på 
spansk og oversættelse mellem de to sprog uden væsentlige meningsforstyrrende fejl. Sproget 
er præget af usikker beherskelse af fagterminologi, genrekonventioner og grammatik. Kom-
mentardelen viser kendskab til de grundlæggende oversættelsesstrategiske og erhvervsrelate-
rede forhold og begreber, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt og mindre 
præcist fokus. Den grammatiske del demonstrerer evne til at foretage en sproglig analyse 
uden væsentlige mangler. Fremstillingen af analysen er sprogligt usikker.  
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PRØVE 7 – Spansk  
 

Prøveform: 
Varighed: 
Hjælpemidler: 
Censur: 
Karakter: 
Vægt:    10 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  5. semester 

 
Nærmere oplysninger følger. 



 67

TYSK 
 
PRØVE 1a - Tysk 
 
Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   20 minutter 
Hjælpemidler:   Ingen 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Bestået/ikke-bestået 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester  

 
Prøven omfatter en test af din grammatiske paratviden. Du vil skulle besvare en række kon-
krete spørgsmål og tage stilling til en række konkrete problemer inden for de områder, der er 
blevet gennemgået i grammatikforelæsningerne i det første semester.  
 
Du kan blive præsenteret for indsætningsøvelser, multiple-choice-øvelser, korrektionsøvelser 
osv. Prøven kan omfatte f. eks. analyse, præpositionernes rektion samt kongruens mellem 
subjekt og verballed. 
 
Testen er on-line og begrænset til 20 minutter. Svarene skrives direkte til en database, hvorfra 
de senere trækkes ud til bedømmelse. 
 
Evalueringskriterier 
Du skal have besvaret mindst 90 % af opgaverne korrekt for at bestå prøven. 
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1. årsprøven i tysk består af to separate prøver (prøve 1b og 1c) 
 
PRØVE 1b - 1. årsprøve - Tysk 
 
 
Prøveform:    Skriftlig prøve 
Varighed:   1 time 30 minutter 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må medbringes 
Censur:    Eksaminator og en intern censor  
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Prøvetidspunkt:   2. semester 

 
Denne del af 1. årsprøven omfatter besvarelse på tysk af spørgsmål knyttet til en udleveret 
tysk tekst med et alment, aktuelt emne. Der er således tale om fri fremstilling ud fra et fastlagt 
emne. 
 
Besvarelsen skal have et omfang af 200-300 ord. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen lægges især vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at forstå udgangstekstens indhold 
• Evne til i praksis at anvende de grammatiske færdigheder, der er indøvet i de 2 første se-

mestre. Ved bedømmelsen lægges der især vægt på, om sproget er korrekt med hensyn til 
morfologi, syntaks og semantik 

• Evne til at anvende et til kommunikationssituationen passende ordvalg 
• Evne til at strukturere en sammenhængende tekst, hvor de enkelte afsnit i teksten følger 

efter hinanden i en logisk rækkefølge. 
 

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med få eller 
ingen uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at forstå en tysk artikel med et alment aktuelt emne. 
Sproget er flydende med ingen eller kun ubetydelige grammatiske fejl. Ordforrådet er selv-
stændigt, nuanceret og idiomatisk og syntaksen varieret. Opgaven er velargumenterende, 
sammenhængende og logisk struktureret. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til uden meningsforstyrrende misforståelser at læse en tysk 
artikel med et alment aktuelt emne. Sproget er præget af en noget usikker beherskelse af den 
grundlæggende grammatik og mindre præcise idiomatiske vendinger, men uden gentagne 
meningsforstyrrende fejl. Syntaksen er unuanceret, men overvejende korrekt. 
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de to prøver (1b og 1c) er bestået hver for sig. 
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PRØVE 1c - 1. årsprøve - Tysk 
 
Prøveform:    Løbende evaluering 
Varighed:   - 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator  
Karakter:   Bestået/ikke bestået 
Vægt:    10 ECTS 
Prøvetidspunkt:   2. semester 

 
Prøven består i regelmæssig og aktiv deltagelse i undervisningen. Ved regelmæssig deltagelse 
forstås, at den studerende er til stede ved mindst 75 % af undervisningen. Ved aktiv deltagel-
se forstås, at den studerende i direkte tilknytning til undervisningen holder to individuelle 
mundtligt oplæg og løser tre individuelle skriftlige opgaver. 
 
De to mundtlige oplæg dokumenteres i form af synopsis, hand-outs eller lignende. Der afhol-
des: 
 
• et mundtligt oplæg i 1. eller 2. semester inden for fagene ”Deutsche Sprachkompetenz” 

eller ”Das heutige Deutschland”   
• et mundtligt oplæg i 1. eller 2. semester inden for fagene ”Texte in der 

Wirtschaftskommunikation” eller ”Das deutsche Unternehmen”. 
 
De tre individuelle skriftlige opgaver omfatter: 
 
• en individuel skriftlig opgave i 1. eller 2. semester inden for fagene ”Texte in der 

Wirtschaftskommunikation” eller ”Das deutsche Unternehmen”  
• to individuelle skriftlige opgaver i 1. og/eller 2. semester inden for fagene ”Deutsche 

Sprachkompetenz” eller ”Das heutige Deutschland”. 
 
Omprøve 
Hvis den studerende ikke består den løbende evaluering, omfatter omprøven en mundtlig prø-
ve med udgangspunkt i skriftlig hjemmeopgave (12 timer). Den skriftlige hjemmeopgave 
består af tre opgaver svarende til de skriftlige produktkrav under løbende evaluering. Emne-
mæssigt ligger de inden for de fagområder, som er gennemgået i fagene nævnt under løbende  
evaluering. Den mundtlige prøve består i en samtale om de emner, der er behandlet i de 
skriftlige opgaver. Ved omprøve medvirker en intern censor. 
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Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges der ved 
mundtlige og skriftlige bidrag især vægt på sproglig og faglig korrekthed, ligesom klarhed i 
opbygning og fremstilling er et væsentligt aspekt. Ved oversættelsesopgaver spiller overens-
stemmelse med udgangsteksten en betydende rolle. 
 
Beståelseskriterier 
Ved bedømmelsen af, hvorvidt præstationen er bestået, lægges der vægt på, at mundtlige og 
skriftlige bidrag har en tilstrækkelig grad af sproglig og faglig korrekthed samt klarhed i op-
bygning og fremstilling. Ved oversættelsesopgaver skal der endvidere være en tilstrækkelig 
grad af overensstemmelse med udgangsteksten. 
 
1. årsprøven som helhed er bestået, når de to prøver (prøve 1b og 1c) er bestået hver for sig. 
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PRØVE 4 -Tysk 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve 
Varighed:   20 minutter inkl. votering. Der er 20 minutters forberedelsestid 
Hjælpemidler:   Hjælpemidler må ikke benyttes 
Censur:    Eksaminator og en intern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Prøven består i en samtale på tysk om emner, der ligger inden for de områder, der er behand-
let i undervisningen i 1., 2. og 3. semester, dvs. i "Deutsche Sprachkompetenz", "Das heutige 
Deutschland", "Texte in der Wirtschaftskommunikation" samt i "Das deutsche Unterneh-
men". 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder målene, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
•  Evne til at skaffe sig et overblik over og gengive den ukendte tekst 
•  Evne til på et forståeligt og klart tysk og med anvendelse af den for tekstens indhold rele-

vante sprogbrug at redegøre for det/de behandlede emne(r) 
•  Evne til at reagere hensigtsmæssigt på stillede spørgsmål, dvs. at deltage aktivt i en kom-

munikationssituation. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets formål, med in-
gen eller få, uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
• Præstationen demonstrerer sikker evne til at gengive en ukendt tekst på en fokuseret og 

struktureret måde og på et idiomatisk tysk med en høj grad af grammatisk korrekthed.  



 73

• Desuden viser præstationen stor viden om det pågældende emne samt evne til at fremlæg-
ge det på en logisk og sammenhængende måde Sproget er flydende og idiomatisk med en 
høj grad af grammatisk korrekthed og med anvendelse af den for området korrekte termi-
nologi. 

 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
• Præstationen demonstrerer grundlæggende evne til at gengive en ukendt tekst, men gen-

givelsen er præget af manglende fokus og struktur og en noget usikker sprogbeherskelse. 
• Præstationen viser en grundlæggende viden om det pågældende emne, men der savnes 

evne til at strukturere og relativere emnet. 
• Sproget er behæftet med en del fejl med hensyn til basal grammatik og terminologi. 
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PRØVE 5 -Tysk 
 

Prøveform:    Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:   12 timer 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    10 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Prøven omfatter eksamination inden for et eller flere af de emneområder, der er behandlet i 
fagene Texte in der Wirtschaftskommunikation, Das deutsche Unternehmen og Deutsche 
Sprachkompetenz. Prøven omfatter skriftlig besvarelse af en opgave, som består af a) eller b) 
eller en kombination af elementer fra begge: 
 
a) Oversættelse fra dansk til tysk og fri formulering på tysk, på basis af oplæg på dansk, in-

den for erhvervsrelateret kommunikation 
 

b) Oversættelse fra tysk til dansk og tekstbearbejdning i form af oversættelseskommentar til 
en oversættelse fra dansk til tysk inden for erhvervsrelateret kommunikation. 

 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagenes mål, lægges især vægt 
på følgende elementer: 
 
• Evne til at oversætte en tekst, så den meningsmæssigt og stilistisk svarer til udgangstek-

sten og er grammatisk, idiomatisk og terminologisk korrekt 
• Evne til frit at formulere en tekst, således at tekstens indhold og form er dækkende for og 

tilpasset kommunikationssituationen, at den i sin opbygning er logisk og kohærent, samt 
at den er grammatisk, idiomatisk og terminologisk korrekt 

• Evne til at bearbejde en tekst i form af en oversættelseskommentar, således at kommenta-
ren afspejler en bevidsthed om relevante (dvs. pragmatiske, kulturspecifikke, udgangs-
sprogspecifikke eller sprogparspecifikke) problemstillinger. 
 

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
• Præstationen demonstrerer sikker evne til at oversætte adækvat mellem de to sprog 
• Sproget i den frie formulering er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed og 

i høj grad tilpasset kommunikationssituationen 
• I kommentardelen udvises evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at 

redegøre for sproglige strukturer. 
 

02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
• Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem 

de to sprog uden væsentlige meningsforstyrrende fejl 
• Den frie formulering fremstår ikke i nævneværdig grad som tilpasset kommunikationssi-

tuationen 
• Kommentardelen viser kendskab til de grundlæggende faglige begreber og metoder, der 

er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt og 
mindre præcist fokus 

• Sproget er behæftet med en del fejl med hensyn til basal grammatik og fagterminologi. 
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PRØVE 7 – Tysk 
 

Prøveform: 
Varighed: 
Hjælpemidler: 
Censur: 
Karakter: 
Vægt:    5 ECTS 
Prøvetidspunkt:   5. semester 

 
Nærmere oplysninger følger. 
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KOMMUNIKATION 
 
PRØVE 20 - Personlig Kommunikation 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve 
Varighed:   30 minutter inkl. votering 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    10 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester 

 
Beskrivelse af prøven 
Prøven består i løsningen af en opgave, der stilles 7 dage inden den mundtlige prøve. Prøven 
omfatter et oplæg på ca. 10 minutter, hvor den studerende præsenterer sin opgaveløsning og 
en efterfølgende samtale, begge dele på dansk. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af præstationen vurderes: 
 
• teoretisk og analytisk indsigt i personlig kommunikation 
• færdigheder inden for personlig kommunikation (f.eks.: er stemmeføringen, kropssproget 

og struktureringen af oplægget/samtalen hensigtsmæssige i forhold til den stillede opga-
ve? Er formuleringsevnen tilstrækkelig?) 

• eventuel anvendelse af præsentationsværktøjer (f.eks.: Er anvendelsen af tavle, flipboard, 
overhead eller powerpoint motiveret og hensigtsmæssig?) 

• den viden, som den studerende har erhvervet sig i forbindelse med undervisningen i me-
dieteori. 

 
Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 

 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende  
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker beherskelse og fremførelse af den givne mundtlige genre 
under anvendelse af relevante hjælpemidler/præsentationsværktøjer under hensyntagen til  
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opgavens emne og målgruppe samt sikker evne til i diskussion med lærer og censor at forhol-
de sig til fagets teori. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer usikker og mangelfuld, men tilstrækkelig evne til at beherske og 
fremføre den givne mundtlige genre og/eller til at anvende relevante hjælpemid-
ler/præstationsværktøjer under hensyntagen til genre og målgruppe og/eller usikker og man-
gelfuld men tilstrækkelig indsigt i fagets teori. 
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PRØVE 21 (1. årsprøve) – Tekst- og Billedanalyse 
 

Prøveform:   Skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:   12 timer 
Censur:   Eksaminator og en intern censor  
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    15 ECTS 
Prøvetidspunkt:  2. semester 

 
Beskrivelse af prøven 
Prøven består i en individuel skriftlig hjemmeopgave på dansk, der skal besvares inden for 12 
timer. 
 
Prøven består af en analyse og vurdering af tekster, der omfatter såvel verbale som visuelle 
elementer samt kommentering af anvendt metode og teori. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af præstationen vurderes: 
 
• indsigt i teori og metode inden for tekst- og billedanalyse 
• evnen til at udvælge og anvende relevante redskaber og modeller inden for tekst- og bil-

ledanalyse på konkrete tekster 
• evnen til at fremstille en vurdering og samlet analyse af tekster, hvori der indgår verbale 

og visuelle elementer 
• den viden, som den studerende har erhvervet sig i forbindelse med undervisningen i jour-

nalistisk tekstproduktion og formidling samt medieteori. 
 
Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende  
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en sikker evne til at udvælge og anvende relevante redskaber in-
den for tekst- og billedanalysens teorier og metoder. Analysen af den stillede opgaves materi-
ale er præcis, dybdegående, velargumenteret og perspektiverende. Den fremhæver centrale 
retoriske elementer for tekst, billeder og tekst/billedkombinationer på alle niveauer og kom- 
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menterer dem i forhold til tekstens samlede funktion og kontekst. Analysen af tekstens del-
elementer og billeder fremstår i en samlet, logisk, stringent og velformuleret fremstilling. 
 
02 Tilstrækkelig  
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål.  
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en grundlæggende evne til at udvælge og anvende de mest basale 
redskaber inden for tekst- og billedanalysens teorier og metoder. Analysen af den stillede 
opgaves materiale er lettere overfladisk, uargumenteret og forholdsvis udokumenteret. Analy-
sen mangler refleksion i forhold til materialets kontekst og den savner stringens, præcision og 
perspektivering. Desuden er den sproglige og kommunikative udfærdigelse af analyseopga-
ven moderat. 



 81

PRØVE 22 - Intern Kommunikation 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig projektrapport 
Varighed:   20 minutter pr. studerende inkl. votering 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor 
Karakter:   Én samlet karakter efter 7-trins skalaen for projektrapport og 

mundtligt forsvar 
Vægt:    20 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  3. semester 

 
Projektrapport 
Prøven består af udarbejdelse af et internt kommunikationsmateriale med en dertil hørende 
redegørelse for relevant teori, metode, kontekst, valg af kommunikationsstrategier mv. Kom-
munikationsmaterialet og redegørelsen udgør tilsammen projektrapporten. 
 
Der tilknyttes en vejleder, som skal godkende emne og problemformulering. 
 
Kommunikationsmaterialet kan f.eks. have form af tekster til et personaleblad, et intranet, en 
årsberetning eller lignende. 
 
Redegørelsen skrives på dansk og har et omfang på maks. 10 normalsider pr. studerende 
ekskl. bilag. 
 
Kommunikationsmaterialet og redegørelsen skal udarbejdes i grupper på indtil 4 studerende 
eller individuelt. Hvis rapporten udarbejdes i grupper, skal den fremstå som et hele, men det 
skal tydeligt fremgå, hvad der er hvert enkelt gruppemedlems bidrag. Gruppedannelsen skal 
være meddelt underviseren senest med udgangen af uge 43. 
 
Mundtlig prøve 
Projektrapporten forsvares ved en individuel mundtlig prøve. Den mundtlige prøve finder 
sted 3-5 uger efter afleveringsfristen for rapporten. 
 
Den mundtlige prøve består af en præsentation og en diskussion, hvor eksaminator og censor 
stiller uddybende spørgsmål til projektrapporten og/eller præsentationen. 
 
Præsentationen af projektrapporten og/eller væsentlige tilknyttede problemstillinger må mak-
simalt vare 10 minutter. 
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Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for projektrapporten, 
lægges der vægt på: 
 
• det udarbejdede kommunikationsmateriale med henblik på dets anvendelighed i en intern 

kommunikationssammenhæng 
• evnen til at indplacere emnet for rapporten i en større kommunikationssammenhæng 
• den studerendes kendskab til relevant teori samt viden om den interne kommunikations 

struktur og funktion i virksomheder/organisationer/institutioner med særligt henblik på 
valg af kommunikationsstrategier inden for de(n) relevante genre(r) 

• den studerendes beherskelse af almindelige principper for rapportskrivning samt skriftlig 
formidlingsevne 

• den viden og de færdigheder, som den studerende har erhvervet sig i forbindelse med 
undervisningen i journalistisk tekstproduktion og formidling, medieteori, kommunikati-
onsplanlægning, organisationsteori, kultur- og samfundsteori samt grafisk produktion. 

 
Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for mundtlig frem-
læggelse og diskussion, lægges der vægt på: 
 
• evnen til i dialog med eksaminator og censor at kunne uddybe indholdet i rapporten 
• kendskab til det behandlede område 
• beherskelse af almindelige principper for mundtlig præsentation samt mundtlig formid-

lingsevne. 
 
Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Udveksling og mundtligt forsvar 
Studerende, der på grund af udveksling ikke har mulighed for at deltage i mundtligt forsvar 
ved vintereksamen (januar måned), kan ansøge studienævnet om tilladelse til at udskyde det 
mundtlige forsvar til august. Det er en forudsætning for aflevering af projektrapporten, at den 
studerende er tilmeldt vintereksamen. 
 
Omprøve 
Ved omprøve skal der udarbejdes en ny projektrapport med nyt emne. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende  
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler.  
Uddybende: 
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Præstationen demonstrerer sikker evne til at udarbejde kommunikationsmateriale, der er an-
vendeligt i en intern kommunikationssammenhæng, til at udvælge og anvende kilder og me-
toder, som er egnede i forhold til den valgte problemstilling, samt til at analysere, argumente-
re og konkludere på et veldokumenteret grundlag. Projektrapporten er af høj kvalitet mht. 
såvel sproglig og kommunikativ formidling som struktur og øvrige formkrav. Ved det mundt-
lige forsvar udvises der evne til på en struktureret, reflekteret, sprogligt korrekt samt kommu-
nikativt overbevisende måde at præsentere og diskutere problemstillingen og besvarelsen 
heraf.  
 
02 Tilstrækkelig  
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål.  
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at udarbejde kommunikationsmateriale, der til en vis grad 
er anvendeligt i en intern kommunikationssammenhæng, og til at behandle en problemstilling 
med inddragelse af relevant kildemateriale og med en vis metodisk tilgang. Der er dog en del 
metodiske svagheder, og kildematerialet er anvendt ukritisk og/eller overfladisk, således at 
behandlingen af problemstillingen fremstår som ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Projektrap-
porten opfylder de basale krav til akademiske rapporter, men er ikke stringent struktureret, og 
den skriftlige fremstilling er præget af en noget usikker sprogbeherskelse, og/eller de skriftli-
ge kommunikative færdigheder er noget utilfredsstillende. Ved den mundtlige del af prøven 
savnes evne til fokuseret fremlæggelse og til at kunne reflektere og perspektivere egen pro-
blemløsning. De mundtlige kommunikative færdigheder er noget utilfredsstillende. 
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PRØVE 24 - Receptionsanalyse 
 

Prøveform:    Løbende evaluering 
Varighed:   - 
Censur:    Eksaminator 
Karakter:   Bestået/ikke-bestået 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  5. semester 

 
Prøven består i regelmæssig og aktiv deltagelse i undervisningen. Ved regelmæssig deltagelse 
forstås, at den studerende er til stede ved mindst 75% af undervisningen. Ved aktiv deltagelse 
forstås, at den studerende i direkte tilknytning til undervisningen løser opgaver. Der vil være 
tale om et til to mundtlige oplæg ud fra pensum, som præsenteres og diskuteres i forbindelse 
med undervisningen, samt en mindre skriftlig synops på en konkret problemstilling. Opga-
verne kan løses individuelt eller i grupper. 
 
Omprøve 
Såfremt den studerende ikke består, skal den studerende efterfølgende udfærdige en bunden 
skriftlig hjemmeopgave (12 timers prøve) af et omfang på maks. 22.000 tegn svarende til 10 
normalsider, hvori et eller flere spørgsmål stillet af eksaminator inden for faget skal besvares. 
 
Evalueringskriterier 
For at opnå karakteren bestået skal den studerende i løsningen af de i prøvebeskrivelsen be-
skrevne mundtlige og skriftlige opgaver udvise en tilstrækkelig teoretisk indsigt i og basale 
praktiske færdigheder inden for faget. 
 
Karakterbeskrivelse 
Karakteren bestået gives for en præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets formål. De(t) mundtlige oplæg skal demonstrere en tilstrækkelig evne til 
at reflektere over givne problemstillinger inden for faget. Den skriftlige præstation skal de-
monstrere en tilstrækkelig evne til at anvende relevant teori og metode i løsningen af en given 
teoretisk og/eller praktisk problemstilling under opfyldelse af basale krav til akademiske op-
gaver inden for Receptionsanalyse.  
 
Evalueringskriterier ved omprøve 
For at opnå karakteren bestået skal den studerende i løsningen af den skriftlige hjemmeopga-
ve udvise en tilstrækkelig teoretisk indsigt i og basale praktiske færdigheder inden for faget. 
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Karakterbeskrivelse ved omprøve 
Karakteren bestået gives for en præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets formål. Den skriftlige præstation skal demonstrere en tilstrækkelig evne 
til at anvende relevant teori i løsningen af en given teoretisk og/eller praktisk problemstilling 
under opfyldelse af basale krav til akademiske opgaver inden for faget. 
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PRØVE 25  - Ekstern Kommunikation I 
 
Prøveform:    Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport 
Varighed:   20 minutter inkl. votering  
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor  
Karakter:   Én samlet karakter efter 7-trins skalaen for projektrapporten og 

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

Vægt:    15 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  5. semester 

 
Projektrapport 
Prøven består af udarbejdelse af et eksternt kommunikationsmateriale med en dertilhørende 
redegørelse for relevant teori, metode, kontekst, valg af kommunikationsstrategier mv. Kom-
munikationsmaterialet og redegørelsen udgør tilsammen projektrapporten. 
 
Kommunikationsmaterialet kan f.eks. have form af tekster til en produktkampagne, event, 
udstilling eller lignende. 
 
Redegørelsen skrives på dansk og har et omfang på maks. 10 normalsider pr. studerende 
ekskl. bilag. 
 
Kommunikationsmaterialet og redegørelsen kan udarbejdes individuelt eller i grupper på 
højst 4 studerende. Hvis rapporten udarbejdes i grupper skal den fremstå som et hele, men det 
skal tydeligt fremgå, hvad der er hvert enkelt gruppemedlems bidrag.  
 
Mundtlig prøve 
Projektrapporten forsvares ved en individuel mundtlig prøve. Den mundtlige prøve finder 
sted 3-5 uger efter afleveringsfristen for rapporten. 
 
Den mundtlige prøve består af en præsentation og en diskussion, hvor eksaminator og censor 
stiller uddybende spørgsmål til projektrapporten og/eller præsentationen. 
 
Præsentationen af projektrapporten og/eller væsentlige tilknyttede problemstillinger må vare 
5-7 minutter. 
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Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på: 
 
• det udarbejdede kommunikationsmateriale med henblik på dets anvendelighed i en eks-

tern kommunikationssammenhæng 
• evnen til at indplacere emnet for rapporten i en større kommunikationssammenhæng 
• kendskab til relevant teori samt viden om den eksterne kommunikations struktur og funk-

tion i virksomheder/organisationer/institutioner med særligt henblik på valg af kommu-
nikationsstrategier inden for de(n) relevante genre(r) 

• beherskelse af almindelige principper for rapportskrivning samt skriftlig formidlingsevne 
• viden og færdigheder erhvervet i forbindelse med undervisningen i journalistisk tekst-

produktion og formidling, medieteori, intern kommunikation, kommunikationsplanlæg-
ning, organisationsteori, kultur- og samfundsteori samt grafisk produktion. 

 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende  
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at udarbejde kommunikationsmateriale, der er an-
vendeligt i en ekstern kommunikationssammenhæng, og til at udvælge og anvende kilder og 
metoder, som er egnede i forhold til den valgte problemstilling, samt til at analysere, argu-
mentere og konkludere på et veldokumenteret grundlag. Projektrapporten er af høj kvalitet 
mht. såvel sproglig og kommunikativ formidling som struktur og øvrige formkrav. Ved det 
mundtlige forsvar udvises der evne til på en struktureret, reflekteret, sprogligt korrekt samt 
kommunikativt overbevisende måde at præsentere og diskutere problemstillingen og besva-
relsen heraf.  
 
02 Tilstrækkelig  
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål.  
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at udarbejde kommunikationsmateriale, der til en vis grad 
er anvendeligt i en ekstern kommunikationssammenhæng, og til at behandle en problemstil-
ling med inddragelse af relevant kildemateriale og med en vis metodisk tilgang. Der er dog en 
del metodiske svagheder, og kildematerialet er anvendt ukritisk og/eller overfladisk, således 
at behandlingen af problemstillingen fremstår som ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Projekt-
rapporten opfylder de basale krav til akademiske rapporter, men er ikke stringent struktureret, 
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og den skriftlige fremstilling er præget en noget usikker sprogbeherskelse, og/eller de skriftli-
ge kommunikative færdigheder er noget utilfredsstillende. Ved den mundtlige del af prøven 
savnes evne til fokuseret fremlæggelse og til at kunne reflektere og perspektivere egen pro-
blemløsning. De mundtlige kommunikative færdigheder er noget utilfredsstillende. 
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FÆLLESFAG 

 
PRØVE 2 - Fællespropædeutikum 
 

Prøveform:    Projektrapport 
Varighed:   - 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator 
Karakter:   Én karakter efter 7-trins skalaen 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  1. semester 

  
Fællespropædeutikum afsluttes med et pilotprojekt, der tager udgangspunkt i de gennemgåe-
de områder, mens det konkrete emne for projektet relateres til et af uddannelsens kerneområ-
der. Emnet vælges efter aftale med underviseren i fællespropædeutikum. Rapporten udfærdi-
ges på dansk individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende og skal have et omfang af  
maks. 6 normalsider pr. studerende, inkl. indledning og konklusion. Hvis rapporten udfærdi-
ges i grupper, skal den fremstå som et hele, men dog således, at den enkelte deltagers bidrag 
tydeligt fremgår. Rapporten afleveres i januar måned. 
 
Evalueringskriterier 
I bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder målene med faget, lægges især 
vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at afgrænse det valgte emne i forhold til rapportens omfang  
• Evne til at indsamle og udvælge informationer, der er relevante for behandling af emnet 
• Evne til at inddrage teori til belysning af emnet 
• Evne til at behandle emnet på en struktureret måde 
• Evne til at fremstille stoffet præcist, nuanceret og på et klart og korrekt sprog 
• Evne til at udarbejde en rapport, der overholder de gængse formalia for projektrapporter 

på videregående uddannelser. 
 
Karaktergivningen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Omprøve 
Ved omprøve skal der udarbejdes et nyt pilotprojekt med nyt emne. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en sikker evne til inden for et afgrænset emne at udarbejde en pro-
blemformulering og på en struktureret måde at besvare den med inddragelse af relevant teori. 
De anvendte kilder er velegnede for emnet og belyser problemstillingen, og eksaminanden er 
i stand til kritisk at vurdere dem og løbende inddrage dem som dokumentation. Sproget er 
ikke blot klart og præcist, men også nuanceret og korrekt. Rapporten overholder de gængse 
formalia for projektrapporter på videregående uddannelser. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en grundlæggende evne til emneafgrænsning og problemformule-
ring, men rapportens struktur er løs, og teorien inddrages ikke konsekvent i problembehand-
lingen. De anvendte kilder belyser i nogen grad problemstillingen; men eksaminanden for-
holder sig ukritisk til dem og inddrager dem i for ringe grad, så fremstillingen virker postule-
rende. Sproget er mindre klart og stilistisk usikkert samt præget af formelle fejl (grammatik, 
tegnsætning). Rapporten overholder i nogen grad de gængse formalia for projektrapporter på 
videregående uddannelser. 
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PRØVE 3 - Videnskabsteori 
 
Prøveform:    Løbende evaluering 
Varighed:   - 
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator 
Karakter:   Bestået/ikke bestået 
Vægt:    5 ECTS 
Anbefalet prøvetidspunkt:  2. semester 

 
For en mere detaljeret prøvebeskrivelse, herunder evaluerings- og beståelseskriterier henvises 
til det elektroniske fagkatalog. 
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PRØVEBESKRIVELSE, BACHELORPROJEKT 
 
PRØVE 13 (Bachelorprojekt) 
 

Prøveform:    Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport 
Varighed:   30 minutter inkl. votering  
Hjælpemidler:   - 
Censur:    Eksaminator og en ekstern censor  
Karakter:   Én samlet karakter efter 7-trins skalaen for projektrapporten og 

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

Vægt:    20 ECTS 
Prøvetidspunkt:   6. semester 

 
Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på højst 4 studerende. 
 
Projektrapporten udarbejdes på fremmedsproget eller dansk afhængigt af emne og skal have 
et omfang af maks. 25 normalsider, hvis rapporten udarbejdes individuelt. For grupper med 2 
studerende er omfanget maks. 45 normalsider, for grupper med 3 studerende er omfanget 
maks. 60 normalsider og for grupper med 4 studerende er omfanget maks. 70 normalsider.  
 
Herudover skal projektrapporten indeholde et resumé af et omfang på maks. 2 normalsider pr. 
opgave. Ved bedømmelsen indgår resuméet i helhedsvurderingen af projektrapporten. Resu-
méet skal affattes på engelsk.  
 
Omfanget af besvarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres såvel projektrapporten som 
resuméet. 
 
Ved gruppeafhandlinger skal projektrapporten fremstå som et hele, men dog således, at det 
enkelte gruppemedlems bidrag tydeligt fremgår. 
 
Projektrapporten forsvares ved en individuel mundtlig prøve på hhv. fremmedsproget eller 
dansk. Den mundtlige prøve består af en præsentation af projektrapporten med en efterføl-
gende uddybning af problemstillinger, der er behandlet i projektrapporten. Eksaminator og 
censor kan stille uddybende spørgsmål. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for bachelorprojektet, 
lægges der vægt på, at eksaminanden: 
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• fokuserer på forhold, der er væsentlige for emnet 
• vælger teorier, metoder og kildemateriale, der er relevante for løsning af problemstillin-

gen 
• udviser kritisk sans ved udvælgelsen og anvendelsen af kildematerialet 
• udviser selvstændighed i analyse og argumentation 
• udarbejder en projektrapport, som er velstruktureret, og som overholder formalia (struk-

tur, layout mv.) for akademiske rapporter 
• udformer projektrapporten på et præcist, nuanceret, klart og korrekt sprog 
• demonstrerer evne til mundtligt at fremlægge og behandle faglige problemstillinger på 

fremmedsproget eller dansk uden væsentlige fejl. 
 
Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Reeksamen 
Ved reeksamen skal der udarbejdes ny problemformulering. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af ovennævnte mål, med 
ingen eller få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at udvælge og anvende teorier, metoder og kilder, 
som er egnede i forhold til den valgte problemstilling, samt til at analysere, argumentere og 
konkludere på et veldokumenteret grundlag. Projektrapporten er af høj kvalitet med hensyn til 
såvel sproglig formidling som struktur og øvrige formkrav. 
Ved det mundtlige forsvar udvises der evne til på en struktureret, reflekteret samt sprogligt 
korrekt måde at præsentere og diskutere problemstillingen og besvarelsen heraf. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at behandle en problemstilling med inddragelse af relevant 
teori og kildemateriale og med en vis metodisk tilgang. Der er dog en del metodemæssige 
svagheder, og kildematerialet er anvendt ukritisk og/eller overfladisk, således at behandlingen 
af problemstillingen fremstår som ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Projektrapporten opfyl- 
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der de basale krav til akademiske rapporter, men er ikke stringent struktureret, og den sprog-
lige fremstilling er præget af en noget usikker sprogbeherskelse. 
 
Ved den mundtlige del af prøven savnes evne til fokuseret fremlæggelse og til at kunne re-
flektere over og perspektivere egen problemløsning. Den mundtlige sprogbeherskelse er præ-
get af nogen usikkerhed. 
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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. Yderligere forsøg kan foretages i december/januar eller ved næstkommende 
sommereksamen.  
1. årsprøverne skal være bestået 2 år efter optagelsen på studiet, for at du kan fortsætte ud-
dannelsen. 
 
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 placering vises i oversigten i kapitlet Prøver og ved den enkelte prøve i kapit-
let  Prøvebeskrivelser eller i fagkataloget. 
 
Du har ikke sikkerhed for, at prøveformen ved omprøve er den samme som ved tidligere ek-
samensforsøg. 
 
Prøverne kan aflægges to gange om året i december-januar og i maj-juni. 
 

Ved prøver med evalueringsformen løbende evaluering finder omprøve – som ved andre om-
prøver – sted i den efterfølgende eksamenstermin. 

Beståelse kræver mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”bestået” i hver prøve. Ved prøver, 
hvor der gives to karakterer, bestås prøven på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et  
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gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding. 
Prøver, hvor der er opnået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen ”bestået”, kan ikke 
tages om. 
 

PROJEKTRAPPORTER OG HJEMMEOPGAVER 
 
Aflevering 
Projektrapporter og hjemmeopgaver skal afleveres i 3 eksemplarer på instituttet. De nærmere 
tidsfrister for aflevering vil blive bekendtgjort i eksamensplanen.  
 
På forsiden skal tydeligt anføres: 
 
• forfatterens/forfatternes navn(e) 
• eksamensnummer 
• vejlederens navn 
• fagbetegnelse (f.eks. International markedskommunikation I) 
 
samt for projektrapporter: rapporttitel. 
 

BA-PROJEKT 
  
• Eksamenstilmelding til BA-projektet skal ske senest den 1. oktober (sommereksamen) og 

senest 1. juli (vintereksamen). Bemærk, at du bruger et eksamensforsøg, hvis du ikke ret-
tidigt framelder dig eksamen. 

 
• I løbet af 5. semester afholder undervisningsgrupperne et møde med de studerende, der 

har tilmeldt sig BA-projektet. Her aftales bl.a. en indledende køreplan, og blanket vedr. 
anmeldelse af emneområde udleveres til de studerende. Samme blanket kan også hentes 
på nettet under Studieinfo/Undervisning og eksamen/Diverse blanketter (bemærk blanket-
ten er forskellig for hhv. sommereksamen og vintereksamen). 

 
• Når de studerende har valgt emne, evt. med forslag til vejleder, afleverer de senest den  
 1. december /1. august den udfyldte blanket til institutsekretariatet. 

 
• Vejleder udpeges af undervisningsgruppen. 
 
• Undervisningsgruppen offentliggør tildelingen af vejledere senest den 15. december / 
 15. august. 
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• I 6. semester afholdes møder med vejleder. 
 
• Godkendelse af problemformulering aftales med vejleder i henhold til undervisnings-

gruppens retningslinjer. 
 
• Projektet afleveres senest den 15. maj /15. december i 3 eksemplarer på Studieadministra-

tionen (lokale B4). 
 

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, der afleveres skriftligt, 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. 
 

PENSUM I FORBINDELSE MED OMPRØVER 
 
Du har ret til at blive eksamineret i dit oprindelige eksamenspensum, såfremt du går til reek-
samination i løbet af de 2 eksamensterminer, der følger umiddelbart efter 1. eksamensforsøg. 
 
Det bemærkes, at justeringer og opdatering af pensum ikke betragtes som en ændring af pen-
sum. Du har selv pligt til at kontakte faglæreren med henblik på oplysninger om eventuelle 
justeringer. 

 
TILMELDING OG FRAMELDING 
 
Tilmelding til 1. årsprøverne i maj/juni sker automatisk efter 2. semester. Eventuelle omprø-
ver i forbindelse med 1. årsprøve samt alle øvrige prøver kan du kun deltage i efter forudgå-
ende tilmelding. Dette gælder også prøver med løbende evaluering. 
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Du har selv pligt til at kontrollere, at din eksamenstilmelding 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. 
 
Fortryder du en tilmelding til eksamen, har du inden en bestemt frist mulighed for at framelde 
dig. 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. 
 
Fristerne er således: 

 Tilmeldingsfrist - 1. marts og 1. oktober.  
    For bachelorprojektet 1. oktober (sommereksamen) og 1. juli (vinterek-

samen) 
Kontrolfrist - 7. marts og 7. oktober 

 Frameldingsfrist - senest 14 dage inden den pågældende prøve hhv. 14 dage inden af-
levering af projekt/hjemmeopgave.  

    Ved løbende evaluering skal framelding ske inden kursusstart. 

 
SYGDOM MV. 
 
Hvis du p.g.a. 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 der vil blive tale om studieforsinkelse, kan studienævnet desuden give tilladelse til af-
holdelse af sygeeksamen eller forsinket aflevering. Når der afholdes sygeeksamen, kan også 
andre studerende deltage, såfremt de efter ovenstående regler har fået tilladelse til for sen 
framelding. 
 
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. 
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EKSAMENSREGLEMENT SKRIFTLIGE STEDPRØVER 
 
For de skriftlige stedprøver er der vedtaget en række praktiske regler. Disse står i det særlige 
Eksamensreglement for Bacheloruddannelserne i Sprog og Erhvervskommunikation. Eksa-
mensreglementet kan ses på CampusNet. 
 

REGELSÆT FOR BRUG AF PC VED MUNDTLIGE PRØVER 
 
Regelsættet gælder ved 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. 

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 diskette eller CD-Rom. 
5. Den studerende skal selv installere disketten/CD-Rom’en. 
6. Den studerende skal medbringe transparenter, der erstatter PowerPoint præsentationen 

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 diskette – der anvendes i stedet transparenter. 
 

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 under-
skrevet erklæring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med eksamensreglerne 
beskrevet i studiehåndbogen/studieordningen, herunder at kravet om selvstændighed er op-
fyldt. Eksaminander, der deltager i stedprøver uden netadgang, skal ikke udfylde erklæringen. 
Teksten til erklæringen vil fremgå af eksamensopgaven og skal indskrives og underskrives af 
den studerende som afslutning på opgaven. Ved digital aflevering af eksamensbesvarelsen 
udfyldes feltet underskrift blot på computer. Hvis erklæringen ikke er indskrevet og under-
skrevet i eksamensbesvarelsen, kan den studerende blive indkaldt til en samtale med eksami-
nator. 
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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, anvendelse 
af en argumentation, et ræsonnement, terminologidannelser, faglige begreber m.m., der måtte 
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/workshops/hypertext/ResearchW/plag.html 
 
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 (diskette, CD-rom, fil), aftales mellem eksa-
minator og studerende, og den studerende afleverer den elektroniske udgave direkte til eksa-
minator. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, 
har papirudgaven 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. 
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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 2009 er september 2008. 
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STUDIEORDNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEORDNING PR. 1 SEPTEMBER 2007 

FOR BACHERLORUDDANNELSEN I ET FREMMEDSPROG OG KOMMUNIKATION VED 

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieordningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddan-
nelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 2004. 
Den er godkendt af dekanen for uddannelse. 
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Kapitel 1 
 
FORMÅL 
 
1.1  Formålet med bacheloruddannelsen i et fremmedsprog (engelsk, fransk, 

spansk og tysk) og kommunikation er at give de studerende en række overord-
nede og specifikke kompetencer. 

 
  Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Busi-

ness Communication. 
 
  OVERORDNEDE KOMPETENCER 
 
  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 litte-

ratur til belysning af et problem samt forholde sig til, skabe sig overblik 
over, analysere og strukturere de fundne data 

• anvende relevante teorier, metoder og værktøjer på faglige problemstillin-
ger samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger 

• anvende relevante informations-, kommunikations- og sprogteknologiske 
værktøjer  

• arbejde selvstændigt og kunne indgå i samarbejde med andre. 
 
   SPECIFIKKE KOMPETENCER 
  
   Uddannelsen skal endvidere sætte de studerende i stand til inden for rammerne 

af private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner 
 

• selvstændigt at varetage fremmedsproglige kommunikationsopgaver  
• at fungere som sprogkonsulenter i forbindelse med løsning af fremmed-

sproglige kommunikative opgaver 
• at løse informationssøgningsopgaver, specielt med inddragelse af frem-

medsprogede kilder  
• at fungere som formidlere mellem den danske og de fremmedsproglige 

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

dansk 
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• at arbejde med kommunikationsplanlægning under hensyntagen til modta-
ger, kontekst, valg af medie og budskabsform 

• at arbejde med produktion, analyse og reception af verbale og visuelle tek-
ster 

• at analysere og inddrage samspillet mellem kommunikation, den organisa-
toriske kontekst og den samfundsmæssige og kulturelle kontekst under 
løsningen af kommunikationsopgaver 

 
samt generelt 

 
• at anvende sådanne faglige og videnskabelige metoder, som danner grund-

lag for videregående studier inden for sprog og international erhvervs-
kommunikation 

 
1.2  For at opfylde dette formål skal de studerende i løbet af uddannelsen tilegne 

sig  
  

- hvad angår ENGELSK 
 

(a) viden om 
• det engelske sprogs strukturer og funktioner 
• engelsksprogede teksters og diskursers strukturer og funktioner 
• kulturteori og kulturel praksis af relevans for hensigtsmæssig engelsk-

sproget kommunikation 
• sociale, politiske og kulturelle forhold i flere engelsksprogede lande  
• erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske forhold i et eller flere engelsk-

sprogede lande 
 
(b) færdigheder i at  
• forstå talt og skrevet engelsk 
• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt korrekt og hensigtsmæssigt på 

engelsk 
• analysere og beskrive sproglige fænomener i engelsk 
• løse mundtlige og skriftlige engelsksprogede kommunikationsopgaver af 

forskellig art under hensyntagen til relevante parametre 
• foretage kvalitetssikring af virksomheders, organisationers og institutio-

ners engelsksprogede kommunikation 
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- hvad angår FRANSK 
 
(a) viden om 
• sprogets struktur og funktion 
• teksters struktur og funktion 
• sociale, politiske og kulturelle forhold i Frankrig  
• erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske forhold i Frankrig 

 
(b) færdigheder i at  
• forstå talt og skrevet fransk 
• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt på fransk inden for erhvervsrela-

terede genrer 
• løse mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver på fransk under hen-

syntagen til situation og målgruppe 
• foretage kvalitetssikring af virksomheders fransksprogede kommunikation 

 
- hvad angår SPANSK 

 
(a) viden om 
• sprogets struktur og funktion 
• teksters struktur og funktion 
• sociale, politiske og kulturelle forhold specielt i Spanien, men også i andre 

spansktalende lande 
• funktioner i spanske erhvervsvirksomheder  
• erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og erhvervsretlige forhold i 

Spanien og evt. også i andre spansktalende lande 
 
(b) færdigheder i at  
• forstå talt og skrevet spansk 
• udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk og dansk med hovedvægt på 

erhverv relateret kommunikation 
• foretage de sproglige valg, der gør, at kommunikationen fungerer i den 

konkrete kontekst  
• udføre forskellige former for fremmedsproglige tekstbearbejdningsopga-

ver, herunder sprogrevision og resumering af spanske tekster 
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- hvad angår TYSK 
 
(a) viden om 
• sprogets struktur og funktion 
• teksters struktur og funktion  
• sociale, politiske og kulturelle forhold specielt i Tyskland, men også i Øst-

rig og Schweiz 
• kommunikative funktioner i tyske erhvervsvirksomheder  
• erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og erhvervsretlige forhold i 

Tyskland  
 

(b) færdigheder i at  
• forstå talt og skrevet tysk 
• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt på tysk  
• tilpasse mundtlige og skriftlige tekster til bestemte situationer og mål-

grupper 
• løse mundtlige og skriftlige tysksprogede kommunikationsopgaver af for-

skellig art, f.eks. oversættelse fra dansk til tysk og fra tysk til dansk og re-
sumering af tyske tekster  

• foretage kvalitetssikring af virksomheders, organisationers og institutio-
ners tysksprogede kommunikation f.eks. i form af sproglig revision af ty-
ske tekster 

 
- hvad angår KOMMUNIKATION 

 
(a) viden om 
• produktion, analyse og reception af verbale/visuelle tekster 
• personlig kommunikation 
• intern kommunikation 
• ekstern kommunikation 
• kommunikationsplanlægning 
• medieteori 
• organisationsteori 
• teori om samfund og kultur 
 
(b) færdigheder i at  
• løse interne og eksterne kommunikationsopgaver i tale og skrift på dansk 
• analysere tekster og billeder 
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• analysere interne og eksterne kommunikative problemstillinger og behov 
• planlægge interne og eksterne kommunikative opgaver fra koncept til ud-

førelse 
• producere de tekster på dansk, som løsningen af de nævnte kommunikati-

onsopgaver omfatter 
• analysere receptionen af disse tekster 
• beherske principperne for personlig kommunikation på dansk 
• beherske relevante dele af de programmer og teknikker, som anvendes in-

den for grafisk produktion 
 
-  hvad angår FÆLLESFAGENE 
 
Fællespropædeutikum 
 
(a) viden om  
• teorier om sprog og kommunikation 
• teorier om kultur og samfund 

 
(b) færdigheder i at  
• anvende ovennævnte teorier i forbindelse med behandling af specifikke 

problemstillinger 
• udfærdige rapporter med iagttagelse af de akademiske normer herfor 
• udvælge og anvende egnede studieteknikker 

 
Videnskabsteori 
 
(a) viden om 
• forskellige aktuelle videnskabsteoretiske positioner samt grundlæggende 

videnskabsteoretiske begreber og teorier med særlig relevans for sprog og 
erhvervskommunikation  

• kritisk tænkning: argumentationsanalyse og diskussion  
• videnskabelig og valid argumentation  
 
(b) færdigheder i at  
• identificere og anvende videnskabsteorier og valid argumentationsteknik 

inden for sprog og erhvervskommunikation  
• producere og formidle relevant videnskabelig viden  
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 Informationsteknologi 
 
viden om og færdigheder i at anvende informations-, kommunikations- og 
sprogteknologiske værktøjer. 
   

1.3 På studiets 4.-6. semester udbydes der en række valgfag. Udbud af valgfag 
fastlægges fra år til år af studienævnet. 

 
1.4 Bacheloruddannelsen i et fremmedsprog og kommunikation afsluttes med et 

bachelorprojekt. Formålet med bachelorprojektet er at 
 

• udvikle de studerendes evne til informationssøgning og til selvstændig 
tilegnelse og systematisk og metodisk bearbejdelse af faglig viden 

• udvikle de studerendes færdigheder i selvstændig og kritisk analyse af 
faglige problemstillinger 

• udvikle de studerendes evne til skriftlig formulering i en klar og let for-
ståelig form fremmedsproget 

• udvikle de studerendes evner med hensyn til mundtlig fremlæggelse og 
diskussion af faglige problemstillinger på fremmedsproget. 
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Kapitel 2 
 
STUDIETS OPBYGNING 
 
Bacheloruddannelsen i et fremmedsprog og kommunikation er normeret til 180 ECTS-point 
og består af obligatoriske fag, valgfag samt et bachelorprojekt. 
 
2.1 De obligatoriske fag 
 
 De obligatoriske fag omfatter 
 

Et fremmedsprog (40-45 ECTS-point) 
Der kan vælges mellem følgende fremmedsprog: engelsk, fransk, spansk, tysk 

 
 Kommunikation (65 ECTS-points) 
 
 De obligatoriske fag omfatter desuden følgende fællesfag: 
 

• Fællespropædeutikum (5 ECTS-point) 
• Videnskabsteori (5 ECTS-point) 
 
 I fællesfagene indgår endvidere informationsteknologi, som afprøves i forbin-
delse med andre eksaminer. 

 
2.2   Valgfagene 
 

Valgfagene er normeret til 40-45 ECTS afhængigt af sprogkombination. Der 
kan vælges fag svarende til maks. 10 ECTS uden for fremmedsproget hhv. 
kommunikation. 

 
Oprettelse af valgfag kræver et minimum antal tilmeldte studerende. 

 
2.3   Bachelorprojektet 
 
  Bachelorprojektet er normeret til 20 ECTS-point. 
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Kapitel 3 
 
INDHOLD 
 
3.1  De obligatoriske fag 
 
  Engelsk  
 Undervisningen i engelsk giver den studerende et fagligt – primært lingvistisk 

– grundlag for at kunne anvende det engelske sprog professionelt i skriftlig så-
vel som mundtlig kommunikation i erhvervsmæssige og erhvervsrelevante 
sammenhænge. Undervisningen tager udgangspunkt i tilegnelsen og anvendel-
sen af faglige metoder og teorier med henblik på at udvikle den studerendes 
viden om det engelske sprog og færdigheder i at anvende det engelske sprog 
professionelt i både skriftlig og mundtlig sprogproduktion. 

 
 I undervisningen indgår sprogbeskrivelse, sprogproduktion, viden om kulturte-

ori og kulturel praksis, viden om udvalgte engelsksprogede landes sociale, po-
litiske og kulturelle forhold og om erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske 
forhold i et eller flere engelsksprogede lande. 

 
   Der henvises i øvrigt til studiehåndbogen. 
 
  Fransk 
 Undervisningen i fransk har fokus på indlæring af viden om det franske sprog, 

fransk kultur, det franske samfund og det franske marked og på opøvelse af 
færdigheder i kommunikation på fransk. Viden og færdigheder integreres, så-
ledes at den erhvervede viden anvendes til at kommunikere målrettet med, så-
vel skriftligt som mundtligt. 

 
 Den undervisning, der tilgodeser viden om det franske sprog, har fokus på 

fransk syntaks og morfologi, analyse af kommunikationssituationer samt af-
dækning af væsentlige tekstkonstituerende træk. Der lægges vægt på kontrastiv 
analyse af områder, hvor det franske sprog frembyder særlige problemer. Sam-
tidig indgår anvendelsen af reglerne for det franske sprogs lydsystem. 

 
 Den undervisning, der tilgodeser viden om fransk kultur, det franske samfund 

og det franske marked, centrerer sig om væsentlige aspekter af de sociale, poli-
tiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske forhold i Frankrig 
under inddragelse af landets internationale relationer.  
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 De kommunikative færdigheder opøves ved hjælp af skriftlig og mundtlig 
tekstproduktion og -reception. Den skriftlige del omfatter frie fremstillinger og 
oversættelser med processkrivning som udgangspunkt samt andre former for 
tekstbearbejdning. Den mundtlige del omfatter såvel envejskommunikation 
(f.eks. referater og præsentationer) som tovejskommunikation (f.eks. uformelle 
samtaler og diskussioner). 

 
 Der henvises i øvrigt til studiehåndbogen.  
 
  Spansk 
 Undervisningen i spansk indeholder følgende elementer: grammatik, mundtlig 

kommunikation, kultur- og samfundsforhold, erhvervsøkonomiske forhold 
samt skriftlig tekstproduktion. 

 Undervisningen i grammatik har fokus på grundlæggende grammatiske begre-
ber og systematisk grammatisk analyse. 

 Undervisningen i mundtlig kommunikation omfatter viden om samtaleteknik, 
diskussionsteknik, forhandlingsteknik samt præsentationsteknik. Der trænes i 
anvendelse af disse teknikker med særligt henblik på overholdelse af de span-
ske normer for mundtlig kommunikativ adfærd.  

 Undervisningen i kultur og samfund centrerer sig om væsentlige aspekter af de 
sociale, politiske og kulturelle forhold i Spanien og Latinamerika. 

  Undervisningen i erhvervsøkonomiske forhold inddrager faktuelle aspekter og 
aktuelle temaer, der har betydning for de erhvervsmæssige relationer mellem 
Danmark og de spansktalende lande. 

  Undervisningen i skriftlig tekstproduktion tager særligt afsæt i erhvervsrelate-
rede forhold, og der trænes i frie fremstillinger, oversættelse og forskellige 
former for tekstbearbejdning. 

 
   Der henvises i øvrigt til studiehåndbogen. 
  
  Tysk 
 Undervisningen i tysk er bygget op omkring, at den studerende skal erhverve 

viden og færdigheder såvel på et basalt som på et mere komplekst niveau. 
 
 På det basale niveau arbejdes der med indføring i relevante grammatiske be-

greber og med grammatisk analyse. Der lægges vægt på systematiske forskelle 
mellem dansk og tysk. Lytte- og læseforståelse specielt på det akademiske om-
råde (forelæsninger, fagbøger) udvikles i undervisningen såvel gennem særlige 
øvelser som gennem valg af formidlingsform i forbindelse med arbejdet på  
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 studiet (f.eks. forelæsninger eller læsning af større tekster som forberedelse til 
øvelsestimer). På det mundtlige område trænes såvel samtale som egne oplæg 
på tysk, og på det skriftlige område arbejdes der med at producere tekster, der 
såvel syntaktisk som semantisk er korrekte. 

 
 På et mere komplekst niveau arbejdes der med at analysere kommunikationssi-

tuationer, så at den studerende bliver i stand til professionelt at anvende tysk 
både skriftligt og mundtligt på en måde, så de resulterende tekster passer til de-
res situationer. I denne forbindelse arbejdes der specifikt med oversættelse, 
men også andre former for tekstproduktion og tekst- og sprogrevision bliver 
behandlet og trænet. Endelig formidles der gennem undervisningen viden om 
sociale, politiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske for-
hold specielt i Tyskland. Forholdene i andre tysktalende lande inddrages i et 
vist omfang. Formidlingen af viden på dette niveau støtter samtidig opbygnin-
gen af læse- og lytteforståelse samt mundtlig sprogfærdighed. 

 
  Der henvises i øvrigt til studiehåndbogen.   
 
  Kommunikation 

Undervisningen i kommunikation følger en progression fra det simple til det 
komplekse: fra personlig kommunikation, hvor to eller flere mennesker kom-
munikerer med hinanden, over intern kommunikation, hvor ledere og medar-
bejdere kommunikerer med hinanden inden for rammerne af en organisatorisk 
kontekst, til ekstern kommunikation, hvor virksomheden, organisationen eller 
institutionen kommunikerer med udvalgte dele af sin omverden (f.eks. kunder 
eller borgere) inden for rammerne af en samfundsmæssig og kulturel kontekst. 
Undervisningen omfatter følgende fem typer af fag: a) dimensioner (personlig 
kommunikation, intern kommunikation og ekstern kommunikation, der er om-
drejningspunktet i uddannelsen), b) produktionsfag (journalistisk tekstproduk-
tion og formidling, grafisk produktion), c) analysefag (tekst- og billedanalyse, 
receptionsanalyse), d) planlægningsfag (kommunikationsplanlægning og e) 
kontekstfag (medieteori, organisationsteori og kultur- og samfundsteori). 
 
Der henvises i øvrigt til studiehåndbogen. 

 
   Fællesfagene  

a) Fællespropædeutikum 
Undervisningen giver de studerende en fælles faglig referenceramme inden for 
områderne sprog og kommunikation samt kultur og samfund. Herudover indfø-
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res de studerende i studieteknik, informationssøgning og -behandling samt 
rapportskrivning. 
 
b)Videnskabsteori 
Faget har fokus på, hvad viden består af, forskellige tilgange til viden, forskellige 
aktuelle videnskabsteoretiske positioner samt grundlæggende videnskabsteoreti-
ske begreber og  teorier med særlig relevans for sprog og erhvervskommunikati-
on, sprogopfattelser og -teorier, kritisk tænkning, videnskabelig og valid argu-
mentation, videnskab og menneskeopfattelse samt etik og værdier.  
 
c) Informationsteknologi 
Undervisningen giver viden om grafisk design, layout og typografi i forbindel-
se med fremstilling af publikationer til tryk, print eller skærm/web. De stude-
rende skal kunne vælge og anvende relevante programmer og værktøjer til 
støtte for deres videre studium og fremtidige jobfunktioner og have viden om 
og forståelse for de muligheder og begrænsninger, de forskellige elektroniske 
hjælpemidler giver i forbindelse med mundtlig og skriftlig kommunikation.  
 

3.2 Valgfagene 
Valgfagene er placeret på 4.-6. semester. Udbudet fastsættes for et år ad gan-
gen. Fag- og prøvebeskrivelser findes i fagkataloget. 

 
3.3 Bachelorprojektet 
 Bachelorprojektet er en afsluttende projektrapport, hvis emne vælges af den 

studerende inden for ét eller flere af de fagområder, der indgår i uddannelsen. 
Emnet for projektet skal godkendes af en faglig vejleder. 

   
  Der henvises i øvrigt til studiehåndbogen. 
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Kapitel 4 
 
PRØVER 
 
4.1 Prøverne er interne eller eksterne.  
 
   Interne prøver bedømmes af underviseren (underviserne) eller af underviseren 

(underviserne) og en intern censor. 
 
   Eksterne prøver bedømmes af underviseren (underviserne) og en eller flere 

ministerielt beskikkede censorer. 
    
4.2 Ved uddannelsens eksamener benyttes følgende prøveformer 
 

a. Mundtlig prøve 1:  
 Prøven omfatter eksamination i pensum eller oversættelse og/eller diskus-

sion af udleveret tekst.  
 Der gives maks. 60 minutters forberedelsestid.  

 
b. Mundtlig prøve 2: 
 Prøven omfatter mundtlig besvarelse af en opgave og kan indeholde føl-

gende elementer: præsentation, resumé/referat, kommentering af sproglige 
og/eller faglige fænomener mv. 

 Der gives min. 24 timers forberedelsestid.  
 
c. Skriftlig prøve: 
 Prøven omfatter oversættelse, fri formulering, sprogrevision, resu-

mé/referat eller en kombination af disse. 
 Prøven kan endvidere indeholde informationssøgning og kommentering. 
 Prøvens varighed er maks. 5 timer.  
 
d. Projektrapport: 
 Prøven omfatter udarbejdelse af en skriftlig projektrapport med emne og 

problemformulering godkendt af eksaminator. 
 
e. Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig projektrapport: 
 Prøven omfatter udarbejdelse af en skriftlig projektrapport med emne og 

problemformulering godkendt af eksaminator. 
 Projektrapporten forsvares ved en mundtlig prøve. 
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f. Skriftlig hjemmeopgave: 
 Prøven omfatter  
 a) inden for fremmedsproget 
 skriftlig besvarelse af en opgave og kan indeholde følgende elementer: 

oversættelse, fri formulering, resumé/referat, kommentering af sproglige 
og/eller faglige fænomener mv. 

 b) inden for kommunikation 
 skriftlig besvarelse af en opgave i form af f.eks. analyse af tekster, kom-

mentering af metode og teori. 
 
g. Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig hjemmeopgave: 
 Prøven omfatter  
 a) inden for fremmedsproget  
 skriftlig besvarelse af en opgave og kan indeholde følgende elementer: 

oversættelse, fri formulering, resumé/referat, kommentering af sproglige 
og/eller faglige fænomener mv. 

 b) inden for kommunikation 
 skriftlig besvarelse af en opgave i form af f.eks. analyse af tekster, kom-

mentering af metode og teori. 
 Hjemmeopgaven forsvares ved en mundtlig prøve. 
 
h.  Løbende evaluering: 
 Prøven består af den studerendes aktive deltagelse i undervisningen i form 

af mundtlige oplæg og/eller skriftlige opgaver. Der kan kombineres med 
krav om regelmæssig deltagelse i undervisningen (75%). 

 
i Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt oplæg/synopsis: 

Prøven omfatter en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af 
en synopsis, og den mundtlige del tager udgangspunkt i dette oplæg. 

 
I bedømmelsen af alle skriftlige arbejder, hvad enten de er udarbejdet på dansk 
eller på det pågældende fremmedsprog, indgår en vurdering af fremstillingsev-
ne (den studerendes evne til at fremstille sit stof præcist, nuanceret og velstruk-
tureret) og sprogrigtighed. Kravet til fremstillingsevne og sprogrigtighed øges i 
løbet af uddannelsen. 

 
4.3  Der fastlægges i studiehåndbog/fagkatalog nærmere regler for de enkelte prø-

 ver som følger: 
 For mundtlige prøver: den faktiske forberedelsestid og eksaminationstid. 
 For skriftlige prøver: den faktiske varighed. 
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For projektrapporter og skriftlige hjemmeopgaver: Om de skrives på dansk 
eller et fremmedsprog, evt. deres omfang udtrykt i normalsider a 2200 tegn 
ekskl. blanktegn, samt hvor lang tid der gives til udarbejdelsen hhv. afleve-
ringsfrist. 
For mundtlige prøver med udgangspunkt i et projekt eller en hjemmeopgave: 
eksaminationstidens længde. 

 
4.4 Uddannelsen omfatter obligatoriske prøver, valgfagsprøver og et bachelor
 projekt. Valg af prøveform fastlægges fra år til år af studienævnet. Den stu-
 derende har ikke sikkerhed for, at prøveformen ved omprøve er den samme 
 som ved tidligere eksamensforsøg. Det angives i studiehåndbogen, hvornår 
 aflæggelse af 1. eksamensforsøg bør/skal ske. 
 
4.5 Uddannelsen omfatter følgende prøver inden for de obligatoriske fag: 
 
 Fællesfag 
 Prøve 2: Fællespropædeutikum (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype d: Projektrapport 
 
 Prøve 3: Videnskabsteori (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype h: Løbende evaluering 
 
 Engelsk 
 Prøve 1a (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 1b 1. årsprøve (7,5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 1c 1. årsprøve (7,5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype i: Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt  
   oplæg/synopsis 
 
 Prøve 1d 1. årsprøve (2,5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
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Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 4  (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype i: Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt  
   oplæg/synopsis 
 
 Prøve 5  (7,5 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype f: Skriftlig hjemmeopgave 
  
 Prøve 7  (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Det fastsættes i studiehåndbog/fagkatalog, hvilken prøvetype der  
   benyttes 
 
 Fransk 
 Prøve 1a (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype a: Mundtlig prøve 1 
  
 Prøve 1b (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype h: Løbende evaluering 
 
 Prøve 1c 1. årsprøve (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 4 (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype b: Mundtlig prøve 2 
 
 Prøve 5  (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype f: Skriftlig hjemmeopgave 
 
 Prøve 7 (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
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   Det fastsættes i studiehåndbog/fagkatalog, hvilken prøvetype der  
  benyttes 
 
 Spansk 
 Prøve 1a (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 1b (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype h: Løbende evaluering 
 
 Prøve 1c 1. årsprøve (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype a: Mundtlig prøve 1 
 
 Prøve 1d 1. årsprøve (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 4 (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype h: Løbende evaluering 
 
 Prøve 5 (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype f: Skriftlig hjemmeopgave 
 
 Prøve 7 (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Det fastsættes i studiehåndbog/fagkatalog, hvilken prøvetype der  
   benyttes 
 
 Tysk 
 Prøve 1a (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 1b 1. årsprøve (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
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   Prøvetype c: Skriftlig prøve 
 
 Prøve 1c 1. årsprøve (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype h: Løbende evaluering 
 
 Prøve 4 (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype a: Mundtlig prøve 1 
 
 Prøve 5  (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype f: Skriftlig hjemmeopgave 
 
 Prøve 7 (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Det fastsættes i studiehåndbog/fagkatalog, hvilken prøvetype der  
   benyttes 
 
 Kommunikation 
 Prøve 20 (10 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype b: Mundtlig prøve 2 
 
 Prøve 21 1. årsprøve (15 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype f: Skriftlig hjemmeopgave 
 
 Prøve 22 (20 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype e: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport 
  
 Prøve 24 (5 ECTS) 
   Prøven bedømmes internt med bestået/ikke bestået 
   Prøvetype h: Løbende evaluering 
 
 Prøve 25 (15 ECTS) 
   Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
   Prøvetype e: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport 
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4.6 Uddannelsen omfatter en række valgprøver svarende til mindst 20 ECTS inden 
for fremmedsproget samt yderligere mindst 10 ECTS inden for kommunikation. 
Der kan vælges valgfag svarende til maks. 10 ECTS uden for fremmedsproget 
og kommunikation. 

 De enkelte valgprøver er beskrevet i fagkataloget. Hvis der aflægges valgprøver 
ved andre institutter ved ASB eller andre institutioner, følges disses prøvebe-
skrivelser. 

 
4.7 Herudover omfatter uddannelsen et bachelorprojekt:  
 Prøve 13 Bachelorprojekt (20 ECTS) 
    Prøven bedømmes eksternt efter 7-trins skalaen 
    Prøvetype e: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport 
    Bachelorprojektet skal indeholde et resumé affattet på engelsk, der ved 
 bedømmelsen indgår i helhedsvurderingen af projektet. 
 
4.8 Eksamens- og beståelsesregler 
 Beståelse kræver mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået i hver prøve. 

Hver prøve bestås for sig, og prøverne kan aflægges to gange om året i decem-
ber/januar og i maj/juni. Den anbefalede placering fremgår af prøvebeskrivel-
serne. 
1. årsprøverne skal dog aflægges i den førstkommende maj/juni eksamenstermin 
efter optagelsen på studiet. 1. årsprøverne skal være bestået senest inden udgan-
gen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte ud-
dannelsen.  

 Uddannelsen er bestået, når samtlige prøver hver for sig er bestået. 
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Kapitel 5 
 
IKRAFTTRÆDEN 
 
5.1 Studieordningen har virkning for studerende, der begynder uddannelsen 1. 

september 2007.  
 

Handelshøjskolen kan fastsætte regler om, i hvilket omfang studieordningen er 
gældende for studerende, der har påbegyndt uddannelsen tidligere. 
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BILAG
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SKEMA TIL SELVEVALUERING  

 
 

European Language Portfolio 
 

Portfolio européen des langues 
 

 
 
 A1 A2 
FORSTÅ 

 

 
Lytte 

Jeg kan forstå almindelige ord og 
enkle sætninger om enten mig selv, 
min familie eller konkrete ting i mine 
omgivelser, men  
kun når der bliver talt langsomt og 
tydeligt. 
 
 
 
 

Jeg kan forstå enkelte sætninger og de 
almindeligste ord når det drejer sig om 
ting der er vigtige for mig (fx helt 
enkle informationer om mig selv, min 
familie, mit arbejde eller mine omgi-
velser). 
Jeg forstår det væsentligste indhold i 
korte, klare og enkle meddelelser (fx i 
højttalere). 

 

 
Læse 
 

Jeg kan forstå navne og ord jeg kender 
på forhånd, og jeg kan forstå helt enk-
le sætninger, fx på skilte, plakater og i 
kataloger. 
 

Jeg kan læse helt korte og enkle tek-
ster. 
Jeg kan finde konkret, forudsigelig 
information i enkle hverdagstekster (fx 
annoncer, brochurer, spisekort, køre-
planer), og jeg kan forstå korte person-
lige breve. 

TALE 
 

 
deltage i samtale 

Jeg kan gøre mig nogenlunde forståe-
lig når min samtalepartner er klar til at 
gentage noget langsomt eller til at 
formulere det på en anden måde, og 
når han hjælper mig med at formulere 
det jeg vil sige. 

Jeg kan stille og besvare enkle 
spørgsmål når det drejer sig om noget 
der er vigtigt for mig, eller når det 
drejer sig om ting jeg på forhånd ken-
der. 

Jeg kan gøre mig forståelig i ukompli-
cerede rutineprægede situationer hvor 
det drejer sig om enkel og direkte 
udveksling af information og emner 
eller aktiviteter jeg på forhånd kender. 

Jeg kan føre en meget kort, dagligdags 
samtale med andre, men jeg forstår 
normalt ikke nok til selv at holde sam-
talen i gang. 

 

 
tale selv 

Jeg kan bruge enkle vendinger og sige 
enkle sætninger til at fortælle om folk 
jeg kender og til at fortælle om det 
sted jeg bor. 

Jeg kan i flere sætninger og med enkle 
midler fortælle om fx min familie, 
andre mennesker, min boligsituation, 
min uddannelse, mit job. 

SKRIVE 

 

 
skrive 

Jeg kan skrive korte og enkle postkort 
(fx med feriehilsener). 

Jeg kan skrive navn, adresse, nationa-
litet osv. på blanketter (fx på hoteller). 

Jeg kan skrive korte og enkle medde-
lelser og notater. 

Jeg kan skrive et helt enkelt personligt 
brev, fx et takkebrev. 
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 B1 B2 
FORSTÅ 

 

 
Lytte 

Jeg kan forstå hovedpunkterne når der 
bliver talt klart standardsprog og det 
drejer sig om ting jeg kender fra mit 
arbejde, min skole, min fritid osv. 

Jeg kan forstå hovedpunkterne i ny-
hedsudsendelser når det drejer sig om 
ting inden for rammerne af mit job, 
eller når det drejer sig om et område 
der interesserer mig. 
I begge tilfælde er forudsætningen at 
der bliver talt relativt langsomt og 
tydeligt. 

Jeg kan forstå længere mundtlige 
indlæg og foredrag, og jeg kan følge 
en kompleks argumentation når jeg på 
forhånd nogenlunde kender emnet. 
Jeg kan forstå de fleste nyhedsudsen-
delser og reportager på tv. Jeg kan 
uden alt for stort besvær følge med i 
de fleste spillefilm når der tales stan-
dardsprog. 

 

 
Læse 
 

Jeg kan forstå tekster i et almindeligt 
sprog om min hverdag eller mit job. 

Jeg kan forstå private breve der hand-
ler om ting der er sket, om følelser og 
om ønsker. 

Jeg kan forstå artikler om problemer i 
samtiden hvori forfatteren giver sin 
egen mening til kende. 
Jeg kan forstå moderne litterære prosa-
tekster. 

TALE 
 

 
deltage i samtale 

Jeg kan klare de fleste af de situationer 
man møder på rejser i sprogområdet. 

Jeg kan uden forberedelse deltage i 
samtaler om emner jeg på forhånd 
kender, om emner der interesserer 
mig, eller om emner fra hverdagen 
som fx familie, hobby, arbejde, rejser, 
aktuelle begivenheder. 

Jeg kan uden vanskeligheder gøre mig 
forståelig på et flydende sprog og føre 
en normal samtale med native spea-
kers. 

I situationer jeg på forhånd er fortrolig 
med, kan jeg aktivt tage del i en di-
skussion og begrunde og forsvare 
mine meninger. 

 

 
tale selv 

Jeg kan fortælle om mine erfaringer, 
mine oplevelser, mine drømme, mine 
håb og mål i enkle sammenhængende 
sætninger. 

Jeg kan i kort form give min mening 
til kende, og jeg kan forklare og be-
grunde mine planer. 

Jeg kan fortælle en historie eller gen-
give handlingen i en bog eller en film 
og beskrive mine reaktioner. 

Jeg kan give en klar og detaljeret re-
degørelse for emner der interesserer 
mig. 

Jeg kan gøre rede for min eller andres 
holdning til et aktuelt spørgsmål og 
angive fordele og ulemper ved forskel-
lige valg. 

SKRIVE 

 

 
skrive 

Jeg kan skrive enkle sammenhængen-
de tekster om emner jeg på forhånd 
kender til eller om emner der interes-
serer mig. 

Jeg kan skrive personlige breve og 
fortælle om oplevelser og indtryk. 

Jeg kan skrive klare og detaljerede 
tekster om emner der interesserer mig. 

Jeg kan gengive informationer i et 
essay eller en rapport, og jeg kan gøre 
rede for argumenter og modargumen-
ter i en bestemt sag. 

Jeg kan skrive breve og heri gøre rede 
for hvilken betydning oplevelser og 
erfaringer har haft for mig personligt. 
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 C1 C2 
FORSTÅ 

 

 
Lytte 

Jeg kan følge længere mundtlige ind-
læg - også selvom de ikke er klart 
strukturerede og sammenhængene ikke 
udtrykkes eksplicit. 
Jeg kan uden besvær følge med i fjern-
synsudsendelser og spillefilm. 

Jeg har ikke vanskeligheder med at 
forstå talt sprog uanset om det er 
"live" eller i medierne og uanset om 
der tales hurtigt. 
Jeg behøver ikke ret lang tid til at 
vænne mig til en bestemt accent. 

 

 
Læse 
 

Jeg kan forstå lange komplekse sag-
tekster og lange komplekse litterære 
tekster, og jeg er opmærksom på stil-
forskelle. 

Jeg kan læse fagartikler og længere 
tekniske anvisninger (fx brugsanvis-
ninger og manualer) - også selvom de 
ikke ligger inden for mit fagområde. 

Jeg kan uden vanskeligheder læse 
praktisk talt alle typer skrevne tekster - 
også indholdsmæssigt og sprogligt 
komplekse tekster som fx håndbøger, 
fagartikler og litterære værker. 

TALE 
 

 
deltage i samtale 

Jeg kan udtrykke mig spontant og 
flydende uden tydeligt at skulle søge 
efter ord. 

Jeg kan bruge sproget effektivt og 
fleksibelt i sociale sammenhænge og i 
jobsammenhænge. 

Jeg kan udtrykke mine tanker og me-
ninger præcist og uden vanskeligheder 
tage tråden op fra det andre siger. 

Jeg kan uden vanskeligheder tage del i 
alle samtaler og diskussioner, og jeg 
kender talemåder fra både standard-
sprog og talesprog. 

Jeg kan tale flydende og udtrykke selv 
finere betydningsnuancer nøjagtigt. 

Når jeg får problemer med at udtrykke 
det jeg vil, kan jeg starte forfra og 
omformulere mig så andre dårligt nok 
mærker det. 

 

 
tale selv 

Jeg kan gøre udførligt rede for kom-
plekse forhold, forbinde forskellige 
problemfelter indbyrdes, belyse be-
stemte aspekter indgående og afslutte 
mit indlæg på passende vis. 

Jeg kan klart og entydigt gøre rede for 
og diskutere bestemte forhold i den stil 
der passer til situationen. 

Jeg kan opbygge min redegørelse 
logisk og på den måde gøre det nemt 
for tilhørerne at få fat i og huske de 
væsentligste punkter. 

SKRIVE 

 

 
skrive 

Jeg kan udtrykke mig klart og struktu-
reret på skrift og gøre udførligt rede 
for min opfattelse. 

Jeg kan skrive breve, essays og rap-
porter hvori jeg beskriver komplekse 
forhold og fremhæver de aspekter der 
er vigtigst for mig. 

Jeg kan bruge den stil der passer til 
læseren af min tekst. 

Jeg kan skrive klart, flydende og i en 
stil der passer til formål og situation. 

Jeg kan skrive krævende breve samt 
komplekse rapporter og artikler der 
fremstiller et forhold struktureret, så 
læseren nemt kan få fat i og huske de 
vigtigste punkter. 

Jeg kan skriftligt sammenfatte og 
diskutere fagtekster og litterære vær-
ker. 
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VEJLEDNING I SKRIVNING AF PROJEKTRAPPORTER 
 
1. Indledning 
 
Der gives i det følgende en vejledning i skrivning af projektrapporter. Vejledningen er et sup-
plement til Studievejledningens beskrivelser af og regler for de projektrapporter, der skal 
skrives i løbet af studiet. 
 
Vejledningen er i vid udstrækning baseret på Finn Frandsen, Henrik Halkier og Winni Johan-
sen: 
Netværk – Introduktion til international erhvervskommunikation. 2002, Systime. 
 
2. Projektrapportens elementer 
 
Følgende elementer indgår i en projektrapport: 

 
• Introduktion Identifikation 
    Indholdsfortegnelse 

 
• Selve teksten Indledning 
    Afsnitsinddeling 
    Emnebehandling 
    Noter 
    Konklusion/Anbefalinger 

 
• Dokumentation Henvisninger 
    Citater, figurer og tabeller 

 
• Referencedel Bibliografi 
    Forkortelsesliste 
    Bilag 
 
2.1 Identifikation 
 
Rapportens første element er identifikationen, der giver oplysninger om rapportens titel, for-
fatterens/forfatternes navn/navne, årstal, studienummer og navnet på vejlederen. Hvis rappor-
ten er skrevet af en gruppe, skal det fremgå, hvem der har skrevet hvad. 
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Hovedformålet med identifikationen er rent praktisk, nemlig at få en entydig identifikation af 
rapporten, så man senere kan finde frem til den igen. 
 
Titlen skal nøje dække rapportens indhold, således at læseren kan se, hvad den omhandler. I 
mange tilfælde forbindes en kort, ’smart’ titel med en længere, mere præcis (og muligvis me-
re ’kedelig’) undertitel. 
 
2.2 Indholdsfortegnelse 
 
Indholdsfortegnelsen giver læseren det første mere detaljerede indtryk af rapportens indhold. 
Den skal omfatte overskrifter og sidetal på alle rapportens afsnit og underafsnit. 
Indholdsfortegnelsens overskrifter skal svare nøje til overskrifterne i teksten, og hvis afsnit og 
underafsnit i teksten er nummererede (hvilket kraftigt anbefales), skal disse numre også frem-
gå af indholdsfortegnelsen. 
 
2.3 Indledning 
 
Indledningen fungerer som en uddybning af rapportens introduktionsdele, dvs. den bruges til 
at præcisere titlen, indholdsfortegnelsen, osv. 
 
Indledningens vigtigste element er præsentationen af problemstillingen – problemformule-
ringen, dvs. det centrale spørgsmål, rapporten forsøger at besvare. I mange tilfælde kan pro-
blemstillingen formuleres som et direkte spørgsmål. Alternativt kan problemstillingen formu-
leres som en påstand, der enten bevises eller modbevises i rapporten. Det er af afgørende be-
tydning, at problemstillingen formuleres præcist, og at den indeholder afgrænsninger af tema-
er og synsvinkler, der ikke vil blive behandlet. 
 
Indledningen bør derudover indeholde en præsentation af rapportens struktur med en begrundelse 
for de enkelte elementer samt for den anvendte teori og de anvendte metoder. Indledningen kan 
ligeledes indeholde definitioner af centrale begreber. 
 
2.4 Afsnitsinddeling 
 
Den overordnede struktur i rapporten inddeler teksten i afsnit og underafsnit, og hver af disse 
forsynes med en overskrift. Disse overskrifter skal nøje dække indholdet af det enkelte afsnit 
og hierarkiet mellem over- og underafsnit skal være tydeligt markeret. 
 
Dette gøres ved at anvende decimalnummer-systemet, hvor antallet af numre foran overskrif-
ten angiver, hvor langt nede i hierarkiet en tekstdel befinder sig: 
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4. Kapitel 
  4.1 Hovedafsnit 
    4.1.1 Underafsnit 
    4.1.2 Underafsnit 
  4.2 Hovedafsnit 
    4.2.1 Underafsnit 
    4.2.2 Underafsnit 
    4.2.3 Underafsnit 
 
Normalt vil 3 niveauer være tilstrækkeligt. Flere end 3 niveauer kan forvirre læseren. 
 
2.5 Emnebehandling 
 

Emnebehandlingen omfatter præsentation af teori og eventuelt empirisk materiale, analyse og 
argumentation samt eventuelle delkonklusioner. Det er vigtigt, at analyse og argumentation do-
kumenteres ved henvisninger til de anvendte kilder, se afsnit 2.8. 
 
 
2.6 Noter 
 
Særligt detaljeret baggrundsinformation kan gives i noter. Det er altid væsentligt at overveje, 
hvorvidt givne baggrundsinformationer er tilstrækkeligt væsentlige til at blive medtaget i tek-
sten, eller om det er muligt at følge med i argumentationen uden givne baggrunds-
informationer, der derfor kan anbringes i noter. 
 
2.7 Konklusion/Anbefalinger 
 
Konklusionen er rapportens sidste uafhængige del, og dens funktion er at besvare det spørgs-
mål, der er stillet i problemformuleringen. 
 
Det er væsentligt at understrege, at det ikke altid er muligt at besvare spørgsmålet med et 
utvetydigt ”ja” eller ”nej”. I visse tilfælde kan det endog være nødvendigt at konkludere, at 
det er umuligt at besvare spørgsmålet på basis af rapportens informationer, analyser og di-
skussioner. Men der skal altid gøres et forsøg på at konkludere. 
 
Normalt vil konklusionen indeholde et resumé, der kort og komprimeret opridser tekstens 
hovedpunkter og resultater, men et særskilt resumé kan være på sin plads, hvis teksten er me-
get lang og/eller kompliceret. 
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Hvis rapporten er skrevet som led i en beslutningsproces, f.eks. i en privat virksomhed eller 
offentlig institution, afsluttes teksten ofte med en række anbefalinger, dvs. forslag til hvad der 
(ikke) kan/skal/bør gøres i den konkrete sag. 
 
2.8 Henvisninger 
 
Der skal altid gives kildehenvisninger for: 
 
• ordrette citater – ”skjulte” citater er afskrift og må ikke forekomme 
• omfattende indirekte citater – når et afsnit bygger på én bestemt kilde 
• tabeller og figurer 
• gengivelser af synspunkter 
• anvendt dokumentation i form af tal og eksempler, der ikke er alment kendt 
• kontroversielle oplysninger af enhver art. 
 
Der er to hovedsystemer til at give henvisninger. Den første er henvisninger i parentes i tek-
sten, der giver forfatterens/forfatternes efternavn(e), tekstens publiceringsår og sidetallet: 
 
 ”Det er blevet hævdet, at ... (Bowan & Jarrett 1996, 129) 
 ”Majaro (1993, 97) har imidlertid påvist, at ...” 
 
Disse korte betegnelser i parentes henviser til bibliografien bagerst i rapporten. 
Det andet system er henvisninger i fodnoter. Systemet er ganske enkelt: Første gang en tekst 
citeres, opgives hele kilden (som i bibliografien), sammen med det relevante sidetal (2). Hvis 
samme tekst citeres umiddelbart derefter, forkortes henvisningen til ”ibid.” (3). Og hvis sam-
me tekst citeres på et senere tidspunkt, består henvisningen af forfatterens efternavn fulgt af 
”op.cit.” og det relevante sidetal (5): 
 
Da tekster på Internettet kommer og går, skal der til rapporten vedlægges en papirkopi af de 
tekster, der er hentet på Internettet, og som er væsentlige for opgavebesvarelsen. De øvrige 
tekster, der er hentet på Internettet, gives der kildehenvisninger til. 
__________________________________________________________________ 
(2) David Victor: International Business Communication. HarperCollins Publishers, 1992,  
 p. 63. 
(3) Ibid., p. 64 
(4) http://www.iab.net/advertise/content /women_click.html 
(5) Victor, op.cit., p. 195 
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2.9 Citater, figurer og tabeller 
 
Man kan styrke sin argumentation ved ikke blot at henvise til andre tekster med et bestemt 
synspunkt eller en bestemt oplysning, men i stedet gengive dem direkte. 
 
Tekst gengives i form af citater. Et kort citat kan integreres i teksten, mens længere citater 
skilles ud: 
 

“Face has two aspects: one is negative face, which is a claim to personal space, privacy and the right not to be 
distracted; another is positive face, which is a claim to be appreciated and to be approved of by others ...” 

(Guirdham, 1999:140) 
 
Kvantitativ dokumentation kan gengives i form af tabeller eller figurer såsom grafer eller 
søjle- eller lagkagediagrammer. 
 
Det er vigtigt, at rapporten eksplicit forklarer, hvad der faktisk siges i dokumentation, der er 
gengivet i form af grafer eller diagrammer. Ellers er fortolkningen af dem overladt til læseren 
med risiko for fejlfortolkning af dokumentationen. 
 
2.10 Bibliografi 
 
Alle rapporter skal indeholde en liste over den litteratur og anden form for materiale, der er 
brugt i forbindelse med skrivningen af rapporten. Man skal ikke blot lave en lang liste over 
bøger, der omhandler emnet, men som ikke er blevet brugt i forbindelse med skrivningen. 
 
Bibliografien opstilles alfabetisk, og princippet er, at man medtager netop tilstrækkelig med 
oplysninger til, at læseren selv kan finde frem til teksten. Det betyder, at henvisninger til for-
skellige typer tekster ser ud som følger: 
 
Monografier: 
Adcock, D., R. Bradfield, A. Halborg and C. Ross (1993): Marketing. Principles and Prac-
tice. London: Pitman Publishing. 
 
Young, S., J. Hamill, C. Wheeler and J.R. Davies (1989): International Market Entry and 
Development. Strategies and Management. Eaglewood Cliffs: Prentice Hall. 
 
Antologier: 
Bargiela-Chiappini, F. and S. Harris (eds.) (1997): The Languages of Business: An Interna-
tional Perspective. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
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Artikler i antologier: 
Mulholland, J. (1997): The Asian Connection: Business Requests and Acknowledgements. In 
Bargiela-Chiappini, F. and S. Harris (eds.) The Languages of Business: An International Per-
spective. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 94-114. 
 
Artikler i tidsskrifter: 
Rawlinson, M. and J. Hassard (1993): The Invention of Corporate Culture: A History of the 
Histories of Cadbury. Human Relations, 46(3), pp. 299-326. 
 
Marriott, H. (1993a): Spatial Arrangements in Australian-Japanese Business Communication. 
Journal of Asian Pacific Communication, 4(3), pp. 167-192. 
 
Marriott, H. (1993b): Politeness Phenomena in Japanese Intercultural Business Communica-
tion. Intercultural Communication Studies, 3(1), pp. 15-37 
 
Tekster fra Internettet: 
Garrubo, G.: What makes women click? http://www.iab.net/advertise/content 
/women_click.html 
 
a, b, osv. føjes til publiceringsåret, hvis man har anvendt mere end én artikel fra samme år, 
skrevet af samme forfatter, og tallene efter titlen på et tidsskrift henviser til årgang, nummer 
og årstal. 
 
2.11 Forkortelsesliste 
 
Hvis rapporten indeholder særlige forkortelser, som læseren måske ikke er bekendt med, skal 
de forklares i teksten, både første gang de bruges og i en særlig liste bagerst i rapporten. Man 
må ikke anvende hjemmelavede forkortelser for navne, begreber, osv. 
 
2.12 Bilag 
 
Hvis man føler det er nødvendigt for forståelsen af rapporten, kan dele af dokumentationen 
(såsom analyseret materiale eller meget lange tabeller, osv.) vedlægges rapporten i form af 
bilag. 


