
  Indholdsfortegnelse   

 1

Indholdsfortegnelse 

 

FORORD.............................................................................................................. 4 

PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE ............. 5 

KORT OVER SKOLEN..................................................................................... 5 

PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN............................................. 6 

GENERELT OM CAND.LING.MERC. UDDANNELSEN ........................... 7 

STUDIETS OPBYGNING ................................................................................. 9 

E-LEARNING ................................................................................................... 12 

PRAKTISKE FORHOLD ................................................................................ 14 

Adgangsbetingelser ..................................................................................... 14 
Fagtilmelding .............................................................................................. 14 
Generelt om tilmelding til prøver og framelding........................................ 14 
Tilmeldingsskema til valgprøver ................................................................. 15 
Specialetilmeldingsblanket.......................................................................... 15 
PC i forbindelse med mundtlige prøver ...................................................... 15 
Individuelle prøver/gruppeprøver............................................................... 15 
Individuelle skriftlige prøver....................................................................... 16 
Uhensigtsmæssige kilder i forbindelse med en prøve ................................. 16 
Plagiering.................................................................................................... 16 
Aflevering af skriftlige eksamensopgaver ................................................... 17 
Aflevering af valgopgaver ........................................................................... 17 
Sygdom ........................................................................................................ 18 
Normalsidebegrebet og omfangsangivelser................................................ 18 

STUDIEOPHOLD I UDLANDET................................................................... 19 

STUDIEVEJLEDNING FOR TYSK .............................................................. 20 

BASISOMRÅDE.................................................................................................. 21 



Studievejledning - Fælles 

 2 

Fællesforelæsninger i videnskabsteori og metode...................................... 21 
BASISFAG - TYSK.............................................................................................. 22 

Grammatik................................................................................................... 23 
Pragmatik og tekstlingvistik........................................................................ 25 
Tekstanalyse ................................................................................................ 27 
Tekstproduktion........................................................................................... 29 

PROFILOMRÅDE: TRANSLATØR/TOLK ............................................................... 31 
Tværsproglige forelæsninger for TT-profilen............................................. 31 
Introduktion til fagsproglig oversættelse .................................................... 32 
Teknisk fagsprog ......................................................................................... 33 
Juridisk fagsprog......................................................................................... 35 
Økonomisk fagsprog.................................................................................... 37 
Tolkning (politi- og retstolkning samt konferencetolkning) ....................... 39 

PROFILOMRÅDE: INTERNATIONAL INFORMATIONSMEDARBEJDER..................... 40 
Public Relations I – Information, kommunikation og formidling............... 40 
Public Relations II - Virksomheder/organisationer og 
kommunikationsstrategier ........................................................................... 42 
Internationalt informationsarbejde............................................................. 44 
International markedskommunikation ........................................................ 45 
Praktik ......................................................................................................... 47 

PROFILOMRÅDE: EUROPÆISKE STUDIER ........................................................... 48 
Tværsproglige forelæsninger for EUS-profilen .......................................... 48 
EU, virksomheden og borgerne................................................................... 49 
Evaluering ................................................................................................... 50 
Projektstyring .............................................................................................. 51 
Forhandlingsteknik ..................................................................................... 53 
Nye europæiske idéer .................................................................................. 54 

VALGFAG ......................................................................................................... 55 
Kultur og samfund....................................................................................... 56 

SPECIALEAFHANDLING ..................................................................................... 58 

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER 2006.............................................. 61 

KAPITEL 1: FORMÅLET MED UDDANNELSEN ..................................................... 62 



  Indholdsfortegnelse   

 3

KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER ............................................................ 62 
KAPITEL 3: ADGANGSKRAV.............................................................................. 62 
KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING ......................................................... 63 
KAPITEL 5: UDDANNELSENS PRØVETYPER........................................................ 64 
KAPITEL 6: OVERSIGT OVER UDDANNELSENS OPBYGNING/PRØVEINDHOLD...... 67 
KAPITEL 7: UNDERVISNINGSFORMER ............................................................... 70 
KAPITEL 8: KRAV TIL SPROGLIG KOMPETENCE ................................................. 70 
KAPITEL 9: PRØVEBESKRIVELSER..................................................................... 71 
KAPITEL 10: GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER..................................... 103 

Prøverne .................................................................................................... 103 
Omprøve .................................................................................................... 103 
Antal evalueringsforsøg ............................................................................ 103 
Eksamenstilmelding................................................................................... 104 
Eksamensframelding ................................................................................. 104 
Særlige regler i forbindelse med dagsprøven ........................................... 104 
Overtrædelse af eksamensregler ............................................................... 105 
Sygdom m.v................................................................................................ 105 
Merit .......................................................................................................... 105 
Eksamensresultater ................................................................................... 106 
Omprøver i forbindelse med den afsluttende eksamenstermin ................. 106 
Klager........................................................................................................ 106 

KAPITEL 11: ALMINDELIGE BESTEMMELSER .................................................. 106 
KAPITEL 12: IKRAFTTRÆDELSES-OG OVERGANGSBESTEMMELSER ................. 107 
KAPITEL 13: GENNEMFØRSELSFRIST .............................................................. 107 

BILAG - TYSK................................................................................................ 108 

ANBEFALET STUDIEFORLØB OG PRØVETAKT................................................... 108 



Studievejledning - Fælles 

 4 

Forord 
 
Velkommen til Kandidatuddannelsen 
i erhvervssprog og international er-
hvervskommunikation ved Handels-
højskolen i Århus. Kandidatuddan-
nelsen udbydes med hjemmel i be-
kendtgørelse om bachelor- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne, 
nr. 338 af 6. maj 2004 fra Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling. Det er en to-årig uddannelse, 
hvori indgår en specialeafhandling.  
 
Formålet med uddannelsen er at ud-
bygge dine kompetencer inden for 
det erhvervssproglige fagområde 
med henblik på at kvalificere dig til 
at løse sproglige og formidlings-
mæssige opgaver i såvel danske som 
udenlandske erhvervsvirksomheder 
og organisationer på allerhøjeste fag-
lige niveau og ved anvendelsen af 
videnskabelige arbejdsmetoder.  
 
Ansvaret for uddannelsens tilrette-
læggelse, indhold og gennemførlig-
hed ligger hos Kandidatstudienævnet 
for Sprog og Erhvervskommuni- 
kation, der ligeledes har ansvaret for 
undervisningens lødighed og faglige 
dækning. 

 
Kandidatstudienævnet for Sprog og 
Erhvervskommunikation, juni 2006. 
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Præsentation af studieorienterende materiale 
 
Kandidatstudienævnet for Sprog og 
Erhvervskommunikation forvalter 
bl.a. sit ansvar for uddannelsen igen-
nem offentliggørelsen af studieorien-
terende materiale af forskellig art, 
som du skal bruge i forbindelse med 
planlægningen og gennemførelsen af 
dit studium. Det drejer sig især om: 
 
en studieordning  
en studievejledning  
et fagkatalog 
 
Studieordningen er fælles for de fire 
sprog uddannelsen udbydes i (en-
gelsk, fransk, spansk og tysk). Stu-
dieordningen er dit juridiske doku-
ment, det dokument, der beskriver, 
de prøver, uddannelsen består af, 
samt de faglige krav du skal kunne 
opfylde for at bestå dem. Studieord-
ningen for alle fire sprog er aftrykt 
bagest i Studiehåndbogen. 
 
Studievejledningen er forskellig fra 
sprog til sprog. Studievejledningen 
er din brugsanvisning på, hvordan 
studiet gennemføres. Studievejled-
ningen beskriver, hvordan undervis-

ningsgruppen har valgt at udfylde 
den fælles studieordning ud fra de 
særlige faglige hensyn og traditioner, 
der præger studiet. Her anviser de 
enkelte undervisningsgrupper også 
eksempler på, hvordan studiet bedst 
tilrettelægges og gennemføres på dit 
sprog. Studievejledningen er derfor 
udarbejdet af de enkelte undervis-
ningsgrupper, men godkendt af kan-
didatstudienævnet. Studievejlednin-
gen for hvert sprog er aftrykt i stu-
diehåndbogen for det pågældende 
sprog. 
 
Fagkataloget kan findes på Cam-
pusNet, som du får adgang til via 
StudieInfo. CampusNet er Handels-
højskolens webbaserede og interak-
tive kommunikationsværktøj. I Fag-
kataloget på CampusNet kan du fin-
de de fag, der udbydes på uddannel-
sen. 
 

Kort over skolen 
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Præsentation af administrationen 
 
Du vil i mange sammenhænge kom-
me i kontakt med skolens admini-
stration. De væsentligste afdelinger 
fra et studiemæssigt synspunkt er 
nævnt nedenfor: 
 
Studieadministrationen  
(B-fløjen) tager sig af optagelse, ek-
samenstilmelding m.v. 
 
Studievejledningen, Sprog  
(B-fløjen) rådgiver om optagelse, 
tilrettelæggelse af studiet, dispensa-
tionsansøgninger m.v. samt modta-
ger dispensationsansøgninger og ek-
samensklager. Studielederen, som 
har kontor i L-bygningen, kan evt. 
også kontaktes. 
 
Studienævnssekretariatet (B-
fløjen) modtager bl.a. sager til be-
handling i studienævnet. 
 
Planlægningskontoret (forhallen) 
udarbejder primært time- og eksa-
mensplaner, kommunikerer aflys- 
ninger og erstatningstimer ud og står 
for booking af undervisningslokaler. 
 

Stipendiekontoret (B-fløjen) be-
handler ansøgninger til Statens Ud-
dannelsesstøtte. 
 
Institutsekretærerne, 
(L-bygningen) formidler bl.a. kon-
takt til den enkelte underviser. 
 
Internationalt Kontor  
(B-fløjen) oplyser bl.a. om udveks-
lingsmuligheder. 
 
Studienævnet er ansvarlig for cand. 
ling. merc. uddannelsen. Studienæv-
net består af lærerrepræsentanter og 
studenterrepræsentanter. Én af lærer-
repræsentanterne er valgt studie-
nævnsformand. Studienævnet vælger 
af sin midte en næstformand blandt 
de studerende. 
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Generelt om cand.ling.merc. uddannelsen 
 
Studiet omfatter tre hovedprofiler, 
International informationsmedarbej-
der (II-profil), Translatør/tolk (TT-
profil) samt Europæiske Studier 
(EUS-profil). Du kan vælge at følge 
en af disse profiler, men du kan også 
sammensætte dit studium efter eget 
ønske og behov inden for uddannel-
sens samlede fagflade. 
 
II-Profil 
Formålet med profilen er specielt at 
kvalificere dig til at varetage private 
og offentlige virksomheders og or-
ganisationers internationale informa-
tions- og PR-funktioner. Det vil sige: 
 
• at analysere en virksomheds eller 

organisations internationale kom-
munikationsbehov og kommuni-
kationsproblemer 

• at indsamle og bearbejde informa-
tion til brug for private og offent-
lige virksomheder og organisatio-
ner 

• at udarbejde og koordinere mate-
riale til private og offentlige virk-
somheders og organisationers in-
terne og eksterne kommunikation, 
så som at varetage kontakt med 

pressen, præsentere virksomhe-
den/organisationen, udarbejde 
produktinformation o.l. til de in-
ternationale markeder, deltage i 
planlægning og udformning af 
markedskommunikation i bred 
forstand, redigere et personale-
blad på dansk og fremmedsprog 
osv. 

 
TT-profil 
Med denne profil opnår du specielt: 
 
• indgående viden om den sprog-

brug som anvendes inden for fag-
områderne jura, teknik og økono-
mi på såvel fremmedsproget som 
dansk 

• grundlæggende og nødvendig vi-
den om disse fagområder 

• indgående viden om fagsproglig 
metode og analyse 

 
Formålet med profilen er at kvalifi-
cere dig til at varetage fagsproglige 
opgaver på højeste niveau såsom: 
 
• oversættelse, sprogrevision, tekst-

produktion og tolkning 
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• informationssøgning og bearbejd-
ning samt dokumentation 

• udarbejdelse af terminologisk og 
leksikografisk materiale 

 
Profilen giver dig endvidere adgang 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
beskikkelse som translatør og tolk, 
hvorved du bl.a. opnår ret til at udfø-
re bekræftede oversættelser.  
Desuden kan du nedsætte dig som 
selvstændig med egen translatør-
virksomhed. 
 
EUS-profil 
Med denne profil bliver du speciali-
seret i europæiske forhold samt 
kommunikation og forhandlingstek-
nik i en europæisk kontekst. Formå-
let med profilen er at kvalificere dig 
til at varetage kommunikations-, 
rådgivnings- og videreuddannelses-
opgaver i danske og internationale 
virksomheder. Med profilen opnår 
du: 
 
• viden om de vigtigste aktører i 

kommunikationen mellem EU-
systemet, virksomhederne og 
borgerne 

• viden om forhandlingsstrategier 
og –stile 

• forhandlingsfærdigheder på 
fremmedsproget 

• ”overførbare færdigheder” som 
metodisk tekstanalyse, kreativitet 
i sammenstilling af koncepter fra 
forskellige fagområder, evnen til 
at sætte dig ind i nye måder at 
tænke på 

• viden om og evner til at anvende 
projektarbejdsformen 

• viden om og evner til at anvende 
fundraising, lobbyisme og net-
værksdannelse 

 
Individuel profil 
Du behøver ikke at følge én af de  
tre hovedprofiler for at opnå 
cand.ling.merc. graden. Du kan selv 
sammensætte dit studium ud fra sær-
lige interesser og behov inden for 
den samlede uddannelses rammer. 
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Studiets opbygning 
 
Cand.ling.merc. uddannelsen om-
fatter 10 prøver inkl. Speciale. Dertil 
kommer en prøve i mundtlig sprog-
færdighed, der er knyttet til én af 
uddannelsens mundtlige prøver efter 
dit eget valg. To prøver ligger inden 
for et såkaldt basisområde, som er 
fælles for alle studerende. Fire prø-
ver ligger inden for det såkaldte pro-

filområde. Hvis du vil opnå en ‘ren’ 
profil (TT-profil, II-profil, EUS-
profil) skal du aflægge de fire prø-
ver, der er definerende for hver af de 
tre profiler. Desuden skal du vælge 
tre prøver inden for valgområdet. 
Endelig er specialeafhandlingen ob-
ligatorisk for alle studerende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisområde 
Almen sproglig viden og metode 
Fagsproglig formidling og metode 

Profilområde 

 Tolk/translatør 
 Teknisk fagsprog 
 Juridisk fagsprog 
 Økonomisk fagsprog 
 Tolkning 

 International Informationsarbejder 
 Public Relations: Information, kommunikation og 
 formidling 
 Public Relations: Virksomheder, organisationer og 
 kommunikationsstrategier 
 Internationalt informationsarbejde og International 
 markedskommunikation 

  Praktik 

Europæiske studier 
 EU, virksomheden og borgerne 
 Projektstyring 
 Forhandlingsteknik 
 Nye europæiske studier 
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Det, der står inde i boksene, er prø-
vetitler. De afspejler de overordnede 
faglige områder, som du bliver prø-
vet i.  
 
Prøveformer 
• en mundtlig prøve, hvor du eksa-

mineres mundtligt i et pensum 
(Type M) 

• en dagsprøve, hvor du har 12 ti-
mer til skriftligt at besvare en stil-
let opgave (Type T) 

• en hjemmeopgave, hvor du udar-
bejder en skriftlig opgave på max. 
30.000 tegn (eksklusive blank-
tegn) (Type H) 

• en rapport, hvor du først udarbej-
der en skriftlig rapport på max. 
22.000 tegn (eksklusive blank-
tegn) og derefter går op til en 
mundtlig prøve, der tager sit ud-
gangspunkt i din rapport  
(Type R) 

• en intern rapport på II-profilen, 
hvor du udarbejder en rapport om 
forløbet af dit praktikophold på 

max. 11.000 tegn (eksklusive 
blanktegn). Den bedømmes af ek-
saminator som bestået – ikke be-
stået. (Type I). 

 
Du har på TT-profilen et vist spille-
rum med hensyn til hvilken prøve-
form, du vil bruge i forbindelse med 
en given prøve. Du kan således af-
lægge prøverne i Juridisk og Øko-
nomisk fagsprog enten som dags-
prøve (12 timer) eller rapport, dog 
skal begge prøveformer være an-
vendt. 
 
Med hensyn til Mundtlig sprogfær-
dighed kan du selv vælge, ved hvil-
ken mundtlig prøve du vil testes. Der 
kan i praksis enten blive tale om 
prøven i Fagsproglig viden og meto-
de, om én af rapporterne under pro-
fil-området, prøven i Internationalt 
informationsarbejde og International 
markedskommunikation på II-pro- 
filen, forhandlingsteknik på EUS- 
profilen eller valgprøven med til-
knytning til fremmedsproget.  

Valgområde 
 Valgfrit emne med tilknytning til fremmedsproget 
 Valgfrit emne 
 Valgfrit emne 

Speciale 



  Studievejledning – Fælles 

 11

NB. Du kan ikke testes i mundtlig 
sprogfærdighed i forbindelse med 
prøven i Tolkning. 
 
Specialeafhandling 
Formålet med specialeafhandlingen 
er at give dig lejlighed til selvstæn-
digt og på basis af videnskabelig me-
tode og teori at arbejde med et af-
grænset emne inden for studiets di-
scipliner. 
 
Specialeafhandlingen er et selvstæn-
digt, skriftligt arbejde på 50-80 ma-
skinskrevne normalsider a 2.200 
tegn (ekskl. blanktegn). Specialeaf-
handlingen affattes på dansk eller på 
det valgte fremmedsprog efter aftale 
med specialevejleder. Tilladelse til at 
overskride det maksimale omfang 
gives af specialevejlederen på basis 
af motiveret ansøgning. Emnet skal 
godkendes af undervisningsgruppen, 
som sørger for den nødvendige vej-
ledning. 
 
Specialet skal indeholde et resumé 
på max. 4.400 tegn (eksklusive 
blanktegn). Resuméet skal være på 
det studerede fremmedsprog. 
 
Specialet kan udarbejdes som grup-
pespeciale under forudsætning af, at 

hver enkelt studerendes bidrag tyde-
ligt kan identificeres.  
Der er knyttet et mundtligt forsvar til 
specialeafhandlingen. 
 
Specialeafhandlingen afleveres på 
Studieadministrationen (B-fløjen) i 2 
trykte eksemplarer samt på CD-Rom 
(i pdf.-format). 
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E-learning 
 

 

E-learning, dvs. IT-støttet undervis-
ning og læring, bliver i større og 
større grad en integreret del af studi-
erne på Institut for Sprog og Er-
hvervskommunikation. Kommunika-
tionen mellem administration og stu-
derende, mellem studerende og un-
dervisere og mellem de studerende 
indbyrdes er i vid udstrækning IT-
baseret. På mange kurser understøt-
tes selve læringen også af informati-
ons- og kommunikationsteknologien. 
 
I Learning Resource Centret (LRC) i 
D-fløjen er der ca. 70 computer-
arbejdspladser til rådighed for alle 
studerende. Vi anbefaler, at du selv 
anskaffer dig en computer, gerne 
med netadgang, til brug derhjemme, 
men ønsker du udelukkende at ar-
bejde med maskiner på Handelshøj-
skolen, er der også mulighed for det, 
for du kan få adgang til LRC døgnet 
rundt. 
 
Vi forventer, at du er fortrolig med 
Microsoft Office-programmerne, 
især WORD, og at du har kendskab 
til Internettet, dvs. at du kan surfe,  

sende e-mails (med attachments), 
downloade osv.  
 
Til gengæld kan du forvente, at un-
derviserne aktivt inddrager IT i un-
dervisningen. Alle benytter Cam-
pusNet, og der vil til mange kurser 
være oprettet en hjemmeside.  
 
På en del kurser arbejdes der desu-
den med skriveproces, og til det 
formål benyttes elektronisk afleve-
ring og korrektion via programmet 
MARKIN, der giver en helt ny form 
for struktureret feed-back til dig.  
 
Programmet TRADOS vil blive in-
troduceret i forbindelse med under-
visningen i oversættelse. Undervis-
ningen i TRADOS vil være tilknyttet 
et profilfag på TT-profilen. 
 
Internettet er en naturlig bestanddel i 
informationssøgningen på snart sagt 
alle kurser, og projekter eller semi-
naropgaver kan som oftest fremlæg-
ges som PowerPoint-præsentationer 
eller hjemmesider. Programmer ud 
over de nævnte introduceres der til 
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enten via webkurser eller via egent-
lige brugerkurser. 
 
Via Internettet eller Bibliotekets 
hjemmeside finder du et link til Bib-
liotekets informationsplatform. Her 
finder du elektroniske ordbøger, di-
verse andre opslagsværker, informa-
tioner om strategier for websøgning 
og kvalitetsvurdering af webressour-
cer, studiehjælp og meget meget me-
re. Handelshøjskolens Bibliotek og 
Institut for Sprog og Erhvervskom-
munikation samarbejder intenst på 
mange områder og udvikler løbende 
nye lærings- og videndelingkoncep-
ter, som du vil kunne drage nytte af 
både i dit studium og senere, når du 
er i arbejde. 
 
Til LRC er der knyttet et team af 
supportere, der bl.a. har til opgave at 
bistå med den bedst mulige udnyttel-
se af sprogteknologiens potentiale.  
 
Via Internettet eller Handels-
højskolens hjemmeside finder du 
links til underviseres hjemmesider 
og til forskellige praktiske informa-
tioner. 
E-learning er et redskab til forbed-
ring af dit studium. Det giver dig 
stor fleksibilitet i din dagligdag, for  

i mange henseender får du mulighed 
for at studere, uanset hvor du befin-
der dig, og på de tidspunkter af døg-
net, du har lyst. Samtidig kan du hur-
tigt få fat i de informationer og de 
materialer, du har brug for, og du 
kan nemt komme i kontakt med din 
underviser og dine medstuderende. 
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Praktiske forhold 
 

 

Adgangsbetingelser 

Optagelse på CLM-uddannelsen for-
udsætter bestået bacheloreksamen i 
erhvervssprog og international er-
hvervskommunikation i det pågæl-
dende sprog, eller at du har en ba-
cheloruddannelse indeholdende 3 
årsværk (180 ECTS) af relevans for 
CLM-uddannelsen, og hvoraf min. 2 
årsværk (120 ECTS) skal være inden 
for det fremmedsprog, du ønsker at 
studere. 
 
Fagtilmelding 

Via linket Studieadm. på de stude-
rendes egne CampusNet-sider er der 
adgang til Studieadministrativ Selv-
betjening, hvor du kan tilmelde dig 
fag. Tilmeldingsfristen er den 15. 
november for fag, der udbydes i for-
årssemestret og den 15. maj for fag, 
der udbydes i efterårssemestret. 
 
Generelt om tilmelding til prø-

ver og framelding 

Du kan kun indstille dig til en prøve 
ved eksamenstilmelding. Dette gæl-
der dog ikke for specialet. Tilmel- 
dingen sker via Studieadministratio- 

nen (B-fløjen) senest 1. oktober 
ifbm. vintereksamen og senest 1. 
marts ifbm. sommereksamen.  
Du tilmelder dig prøver via Studie-
administrativ Selvbetjening. Du kan 
også tilmelde dig skriftligt ved at 
rette henvendelse til Studieadmini-
strationen, hvor den relevante formu-
lar udfyldes og afleveres. Du har 
selv pligt til at kontrollere, at tilmel-
dingen er korrekt registreret. Er der 
fejl i registreringen, skal der ske 
henvendelse til Studieadministratio-
nen inden udløbet af den kontrolfrist, 
der er angivet i studievejledningen. 
Såfremt fejlen ikke rettes inden fri-
stens udløb, anses du ikke for at ha-
ve tilmeldt dig prøven rettidigt.  
 
Fortryder du en tilmelding til en 
prøve, har du mulighed for at fra-
melde dig indtil 14 dage før prøvens 
afholdelse. Er du tilmeldt en prøve 
uden rettidigt at have frameldt dig, 
betragtes tilmeldingen altid som et 
eksamensforsøg. Frameldingen kan 
ske såvel ved henvendelse til studie-
administrationen som online via lin- 
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ket Studieadm. på din CampusNet-
side.  
 

Tilmeldingsskema til valgprø-

ver 

I forbindelse med tilmelding til 
valgprøverne skal du udfylde et til-
meldingsskema, der kan afhentes på 
Studieadministrationen (B-fløjen). 
Skemaet skal påføres navn på eksa-
minator samt have en underskrift fra 
eksaminator på godkendt emne. Til-
melding til en valgprøve er kun gyl-
dig, når den er suppleret af skemaet. 
 
Specialetilmeldingsblanket 

I forbindelse med påbegyndelse af 
specialet bedes du aflevere en speci-
aletilmeldingsblanket til din under-
visningsgruppe. Af skemaet skal 
bl.a. specialets titel, område, vejleder 
og afleveringstidspunkt fremgå. 
Blanketten afhentes og afleveres hos 
Institutsekretariatet (L-bygn.). 
  
PC i forbindelse med mundtli-

ge prøver 

Regelsættet gælder ved brug af  
PowerPoint præsentationer: 
• Hovedreglen er, at brug af PC 

ikke må forlænge den tid, der er 
fastlagt i prøvebeskrivelserne. 

• AV-afdelingen sørger for, at det 
tekniske udstyr fungerer ved prø-
vens start, og at der er foretaget 
login. 

• AV-afdelingen etablerer tilkalde-
vagt for de enkelte prøvedage. 
Vagten kan tilkaldes i planlagte 
pauser i eksaminationen til ud-
bedring af fejl ved det tekniske 
udstyr. 

• Du medbringer præsentationen på 
diskette eller CD-Rom. 

• Du skal selv installere disket-
te/CD-Rom. 

• Du skal medbringe transparenter, 
der erstatter PowerPoint præsen-
tationen i tilfælde af tekniske 
problemer, hvis udbedring vil 
forsinke eksaminationens start. 

Der tillægges ikke ekstra eksamina-
tionstid ved fejl ved det tekniske ud-
styr eller ved problemer med instal-
lation af diskette - der anvendes i 
stedet for transparenter. 
 
Individuelle prøver/gruppeprø-

ver 

Alle mundtlige prøver er individuel-
le. 
 
Skriftlige prøver kan enten være in-
dividuelle prøver eller gruppeprøver. 
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Den studerende har altid ret til at af-
levere en individuel skriftlig besva-
relse. 
Både ved individuelle prøver og ved 
gruppeprøver skal der ske en indivi-
duel bedømmelse af den studerendes 
præsentation. Ved skriftlige gruppe-
opgaver skal den enkelte deltagers 
bidrag tydeligt fremgå. 
 
Individuelle skriftlige prøver 

Individuelle skriftlige prøver skal 
altid udarbejdes selvstændigt. Selv-
om de studerende i undervisnings-
situationen af pædagogiske årsager 
jævnligt opfordres til at samarbejde 
om løsningen af de stillede opgaver, 
er det ikke tilladt at samarbejde i ek-
samenssituationen. 
 
Erklæring  
Ved individuelle skriftlige prøver 
skal de skriftlige eksamensbesvarel-
ser indeholde en underskrevet erklæ-
ring om, at opgaven er udarbejdet i 
overensstemmelse med eksamens-
reglerne beskrevet i studievejlednin-
gen/studieordningen, herunder at 
kravet om selvstændighed er opfyldt.  
 
Teksten til erklæringen vil fremgå af 
eksamensopgaven og skal indskrives 

og underskrives af den studerende 
som afslutning på opgaven. Ved di-
gital aflevering af eksamensbesva-
relsen udfyldes feltet underskrift blot 
på computer. Hvis erklæringen ikke 
er indskrevet og underskrevet i ek-
samensbesvarelsen, kan du blive 
indkaldt til en samtale med eksami-
nator. 
 
Uhensigtsmæssige kilder i for-

bindelse med en prøve 

Du opfordres straks til at give en til-
bagemelding til eksaminator eller 
Institutsekretariatet (L-bygn.), hvis 
du under en prøve opdager, at der 
findes uhensigtsmæssige kilder, 
f.eks. hvis hele eller større dele af en 
oversættelsesopgave foreligger over-
sat på Internettet. 
 
Plagiering 

Plagiering er enhver kildeanvendel-
se uden en præcis angivelse af kil-
den. Der skelnes ikke mellem skrift-
lige (hvad enten de er trykte eller 
elektroniske) og mundtlige kilder. 
Der er ikke kun tale om, hvorvidt 
man har kopieret (en lillebitte smu-
le/noget/en hel del) fra en kilde, men 
i det hele taget, hvorvidt man har 
anvendt kilden, således at omskriv-
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ninger af kildens tekst, anvendelse af 
en argumentation, et ræsonnement, 
terminologidannelser, faglige begre-
ber m.m., der måtte stamme fra an-
dre end en selv, også skal påføres en 
præcis reference. På Internettet er 
der en del nyttige steder med oplys-
ninger om plagiering, fx på Purdue's 
Online Writing Lab, hvor følgende 
link er et godt sted at starte:  
 
http://owl.english.purdue.edu/worksh
ops/hypertext/ResearchW/plag.html 
 
I forbindelse med (projekt)rappor-
ter 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 eksaminator og 
studerende, og den studerende afle-
verer den elektroniske udgave direk-
te til eksaminator. I tilfælde af 
uoverensstemmelser mellem papir-
udgaven og den elektroniske udgave, 
har papirudgaven juridisk gyldighed, 
den elektroniske udgave er alene til 
kontrolbrug. 
 

Aflevering af skriftlige eksa-

mensopgaver  

Skriftlige eksamensopgaver afleve-
res i 3 eksemplarer (dog afleveres 
specialet i 2 trykte eksemplarer samt 
på CD-Rom (i pdf.-format)). Det 
fremgår af eksamensplanerne på 
StudieInfo, hvor opgaverne skal af-
leveres (Institutsekretariatet i L-
bygningen eller Studieadministratio-
nen i B-fløjen). I forbindelse med 
prøver af type T (12-timers prøve) 
og prøve R (på TT-profilen) samt i 
forbindelse med bundne prøver af 
type H (hjemmeopgave) skal opga-
ven være forsynet med dit eksa-
mensnummer (og ikke navn). I alle 
andre tilfælde skal den være forsynet 
med dit navn og cpr.-nummer. Even-
tuel mulighed for digital afhentning 
og aflevering af eksamensopgaver 
vil fremgå af eksamensplanerne. 
 
Aflevering af valgopgaver 

Hvis du er tilmeldt en valgprøve 
(VF-1 eller VF-2) i forårssemesteret, 
skal opgaven afleveres inden den 1. 
september. 
Hvis du er tilmeldt en valgprøve 
(VF-1 eller VF-2) i efterårs-
semesteret, skal opgaven afleveres 
inden den 1. februar. 
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Sygdom 

Hvis du på grund af sygdom eller 
lignende ikke kan deltage i eller 
fuldføre en prøve eller hjemme-
opgave, kan studienævnet efter an-
søgning give tilladelse til for sen 
framelding. 
 
Ved ansøgning skal sygdom altid 
være dokumenteret ved lægeerklæ-
ring, som skal dække den pågælden-
de dag eller periode, og være udstedt 
efter personlig henvendelse til lægen 
samme dag, som afleveringen eller 
prøven skulle finde sted. 
Hvis der vil blive tale om studie-
forsinkelse, kan studienævnet des-
uden give tilladelse til afholdelse af 
sygeeksamen eller forsinket afleve- 
ring. Når der afholdes sygeeksamen,  
kan også andre studerende deltage,  
såfremt de efter ovenstående regel 
har fået tilladelse til for sen framel-
ding. 
 

Normalsidebegrebet og om-

fangsangivelser 

I prøvebeskrivelserne anvendes be-
grebet normalside. Omfanget af en 
normalside er defineret som 2.200 
tegn excl. blanktegn. 

Ved skriftlige opgaver beregnes om-
fang excl. indholdsfortegnelse, bibli-
ografi og bilag, men incl. noter. 
Omfanget (samlet antal tegn excl. 
blanktegn) påføres besvarelsen. 
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Studieophold i udlandet 

Påtænker du et studieophold i udlan-
det på 2. eller 3. semester skal det 
planlægges meget tidligt i studiet. 
For at opnå den krævede merit for et 
semester, skal du finde fag ved den 
udenlandske institution, der tilsam-
men i indhold og omfang (ECTS-
points) svarer til det semester som 
ikke tages ved Handelshøjskolen i 
Århus. Undervisningskoordinatoren 
og/eller de fagansvarlige undervisere 
skal forhåndsgodkende dit samlede 
studieforløb i udlandet. 
 
Yderligere information 
Du kan finde yderligere oplysninger 
om udveksling, freemoverophold 
samt procedure for ansøgning på 
adressen: 
http://www.asb.dk/studinfo/studyabroad.as
px 
 
Skolen afholder hvert år i starten af 
september måned orienteringsmøde 
for alle studerende, som ønsker at 
søge udveksling eller freemoverop-
hold. Nærmere orientering herom vil 
fremgå af meddelelse på CampusNet 
eller af opslag. 
 

Ansøgningsfrist for udveksling i for-
året 2007 og efteråret 2007 er sep-
tember 2006. 
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Basisområde 
 

Fællesforelæsninger i videnskabsteori og metode 
 
Formål 
 
Formålet er først og fremmest at fokusere på de arbejdsmetoder og –holdninger, der kræves 
på kandidatniveau, herunder specielt videnskabelige tilgange til stoffet.  
 
Indhold 
 
Forelæsningsrækken vil bestå af en alment introducerende dobbeltforelæsning om viden-
skabsteori og metode, samt tre gange to dobbeltforelæsninger om hhv. sprogvidenskabelige, 
samfundsvidenskabelige og diskursorienterede teorier og metoder. Forelæsningerne vil berøre 
emner, der tages op i mere detaljeret form i de respektive fag, og forventes derfor at skabe et 
fælles forudsætningsgrundlag for holdundervisningen. Samtidig vil de give de studerende de 
nødvendige redskaber i hænde til senere opgave- og specialeskrivning. 
 
Undervisningsudbud 
 
Forelæsningsrækken afholdes ved skiftende forelæsere i løbet af de første uger af semestret.  
 
Prøverelation 
 
Forelæsningsrækken forbereder generelt til cand.ling.merc-studiet.  
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Basisfag - Tysk 
 
I blokken af basisfag indgår i alt fire fag: Grammatik, Pragmatik og tekstlingvistik, Tekstpro-
duktion og Tekstanalyse. Disse fag forbereder i fællesskab til prøverne B1 (Almen sproglig 
viden og metode) og B2 (Fagsproglig viden og metode).  
 
Prøve B1 er en prøve, hvori det på baggrund af spørgsmål og undersøgelse af tekster primært 
testes, hvorvidt den studerende har en tilstrækkelig teoretisk viden inden for udvalgte felter af 
grammatik, pragmatik og tekstlingvistik.  
 
Prøve B2 derimod er en prøve, hvori det ud fra analyser og tekstproduktionsopgaver testes, at 
den studerende er i stand til at foretage velovervejede metodevalg, gennemføre systematiske 
analyser og herudfra formulere tekster, der er tilpasset den situation, de tænkes anvendt i.  
 
Denne forskel i de to prøver afspejles i, at fagene i basisblokken kan inddeles i to overordne-
de grupper, nemlig i vidensfag (Grammatik, Pragmatik og tekstlingvistik) og i praksisfag 
(Tekstproduktion, Tekstanalyse). Det er dog samtidig sådan, at elementer fra vidensfagene 
danner grundlag for de færdigheder, der testes i prøve B2, ligesom elementer fra praksisfage-
ne vil indgå som forudsatte færdigheder i forbindelse med prøve B1.  
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Grammatik 

 
Formål 
 
• at opnå et dybere og mere differentieret kendskab til tysk grammatik 
• at få indsigt i fagets teoretiske aspekter, analysemetoder samt den relevante terminologi. 
 
Indhold 
 
En systematisk indføring i centrale områder, fortrinsvis inden for syntaks og morfologi (f.eks. 
sætningsanalyse, valensteori, ordstilling, diatese, modusbrug). Der lægges vægt på at eksem-
plificere de enkelte teoretiske problemstillinger og analysemetoder gennem arbejde med au-
tentiske tekster. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der er kurser inden for fagområdet Grammatik i både efterårs- og forårssemesteret. 
 
Prøvekrav 
 
Eksaminanden skal dokumentere sit kendskab til tysk grammatik, til fagets teoretiske aspekter 
og analysemetoder samt den relevante terminologi. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i grammatik forbereder sammen med undervisningen i Pragmatik og tekst-
lingvistik direkte til prøve B1 (Almen sproglig viden og metode). Endvidere kan undervisnin-
gen danne grundlag for en valgfri prøve med et selvvalgt emne (VF). Den erhvervede viden 
indgår endelig i alle øvrige prøver, specielt dog i forbindelse med den anden basisprøve (B2), 
hvor viden fra dette fag udgør en del af det teoretiske grundlag. 
Det anbefalede prøvetidspunkt for prøve B1 er efter 2. semester. 
 
Prøve B1 består af to dele: 

1) et eller flere spørgsmål inden for tysk grammatik 
2) et eller flere spørgsmål inden for det pragmatiske og/eller tekstlingvistiske videns-

område. 
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Besvarelsen affattes på tysk. Besvarelsen af de to dele samt eksaminandens sproglige kompe-
tence vægtes ligeligt ved bedømmelsen.  
 
Med hensyn til de generelle prøvebestemmelser henvises til Studieordningen. 
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Pragmatik og tekstlingvistik 

 
Formål 
 
• at opnå et dybere og mere differentieret kendskab til pragmatiske og tekstlingvistiske 

grundbegreber 
• at få indsigt i fagets teoretiske aspekter samt den relevante terminologi. 
 
Indhold 
 
En systematisk indføring i centrale områder inden for det pragmatiske og tekstlingvistiske 
område (f.eks. kommunikations- og tegnmodeller, tekst-billed-relationer, genreteorier og 
tekstfunktioner, temarækker). Der lægges vægt på at eksemplificere de enkelte teoretiske pro-
blemstillinger og analysemetoder gennem arbejde med autentiske tekster. Faget er opbygget 
sådan, at første semester består af en gennemgang af generel karakter af de relevante områder, 
mens udvalgte emner bliver uddybet på fagets andet semester. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der er kurser inden for fagområdet Pragmatik og tekstlingvistik i både efterårs- og forårsse-
mesteret. 
 
Prøvekrav 
 
Eksaminanden skal dokumentere sit kendskab til den tysksprogede pragmatik og tekstlingvi-
stik, til fagets teoretiske aspekter og analysemetoder samt den relevante terminologi. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i Pragmatik og tekstlingvistik forbereder sammen med undervisningen i 
Grammatik direkte til prøve B1 (Almen sproglig viden og metode). Endvidere kan undervis-
ningen danne grundlag for en valgfri prøve med et selvvalgt emne (VF). Den erhvervede vi-
den indgår endelig i alle øvrige prøver, specielt dog i forbindelse med den anden basisprøve 
(B2), hvor viden fra dette fag udgør en del af det teoretiske grundlag. 
Det anbefalede prøvetidspunkt for prøve B1 er efter 2. semester. 
 
Prøve B1 består af to dele: 

1) et eller flere spørgsmål inden for tysk grammatik 
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2) et eller flere spørgsmål inden for det pragmatiske og/eller tekstlingvistiske videns-
område. 

Besvarelsen affattes på tysk. Besvarelsen af de to dele samt eksaminandens sproglige kompe-
tence vægtes ligeligt ved bedømmelsen.  
 
Med hensyn til de generelle prøvebestemmelser henvises til Studieordningen. 
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Tekstanalyse 

 
Formål 
 
• at opnå bedre praktiske analysekompetencer på det tekstuelle plan 
• i denne forbindelse at opøve evnen til at redegøre for centrale videnskabsteoretiske og 

metodemæssige overvejelser i forbindelse med formidlingen af faglige emner imellem 
dansk og tysk. 

• at opøve evnen til at placere faglige og fagsproglige emner i de relevante kultur- og sam-
fundsmæssige sammenhænge, såvel danske som tyske. 

 
Indhold 
 
• Anvendelse af videnskabsteoretiske og lingvistiske metoder mhp. sproglig og indholds-

mæssig analyse og bearbejdning af især virksomhedsrelaterede tekster, tilegnet i andre af 
studiets fag. 

• Udbygning af den erhvervede metodeviden. 
• Diskussion og perspektivering af de gennemførte analyser i forhold til generelle viden-

skabsteoretiske problemstillinger. Faget skal i denne forbindelse ses i sammenhæng med 
fællesforelæsningsrækken i Videnskabsteori og metode. 

 
Undervisningsudbud 
 
Der er kurser inden for fagområdet Tekstanalyse i hvert efterårssemester. 
 
Prøvekrav 
Jf. prøvebeskrivelsen til prøve B2 (fagsproglig viden og metode) i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i Tekstanalyse forbereder sammen med undervisningen i Tekstproduktion til 
prøve B2 (Fagsproglig Viden og Metode). Som baggrund for prøve B2 indgår endvidere vi-
den erhvervet inden for fagområderne Grammatik og Pragmatik og tekstlingvistik. Endvidere 
kan undervisningen i Tekstanalyse danne grundlag for en valgfri prøve med et selvvalgt emne 
(VF). Den erhvervede viden indgår endelig i alle øvrige prøver. Ved disse prøver lægges der 
mere vægt på selve produktet, mens der i prøve B2 lægges mest vægt på processuelle aspek-
ter. 
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Det anbefalede prøvetidspunkt for prøve B2 er efter 1. semester. 
Eksaminanden skal i prøve B2 kunne: 
 
• Redegøre for centrale videnskabsteoretiske og metodemæssige overvejelser i forbindelse 

med formidlingen af faglige og fagsproglige emner mellem dansk og tysk, herunder over-
vejelser mht. tekstproduktion og oversættelse. 

• Placere faglige og fagsproglige emner i de relevante kultur- og samfundsmæssige sam-
menhænge, såvel danske som tyske. 

 
Prøven afvikles sådan, at der 5 hverdage før prøvens afholdelse udleveres en opgaveformule-
ring inden for de overordnede fagsproglige emner, der skal danne baggrund for eksaminatio-
nen. Besvarelsen af opgaven sker som en præsentation af opgavebesvarelsen samt som en 
uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator på tysk. 
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Tekstproduktion 

 
Formål 
 
• at opnå en forbedret praktisk sprog- og tekstkompetence 
• at opøve evnen til at formidle faglig viden på tysk 
• at opøve evnen til at redegøre for overvejelser og anvendte principper for produktionen af 

tekster, som er tilpasset eksisterende sprognormer og tekstkonventioner, og som er funkti-
onelt og situationelt så adækvate som muligt. 

 
Indhold 
 
• Introduktion til og anvendelse af tekstproduktionsmodeller på forskellige former for tekst-

produktion 
• Introduktion til oversættelsesteorier og anvendelse af disse til oversættelseskritik og 

sprogrevision 
• Behandling af udvalgte oversættelsesproblemer (f.eks. oversættelse af metaforer) og sær-

lige oversættelsestyper (f.eks. litterær og fagsproglig oversættelse). 
 
Undervisningsudbud 
 
Der er kurser inden for fagområdet Tekstproduktion i hvert efterårssemester. 
 
Prøvekrav 
 
Eksaminanden skal dokumentere sin evne til at redegøre for overvejelser, principper og stra-
tegier i forbindelse med produktionen af sprogligt krævende fagtekster, herunder oversættelse 
af sådanne tekster. Der lægges særligt vægt på, i hvilket omfang eksaminanden er i stand til at 
godtgøre for tekstens forhold til relevante kultur- og samfundsmæssige forhold, hvad angår 
sprognormer og tekstkonventioner, funktion og situation. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i Tekstproduktion forbereder sammen med undervisningen i Tekstanalyse til 
prøve B2 (Fagsproglig Viden og Metode). Som baggrund for prøve B2 indgår endvidere vi-
den erhvervet inden for fagområderne Grammatik og Pragmatik og tekstlingvistik. Endvidere 
kan undervisningen i Tekstproduktion danne grundlag for en valgfri prøve med et selvvalgt 
emne (VF). Den erhvervede viden indgår endelig i alle øvrige prøver. Ved disse prøver læg-
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ges der mere vægt på selve produktet, mens der i prøve B2 lægges mest vægt på processuelle 
aspekter. 
Det anbefalede prøvetidspunkt for prøve B2 er efter 1. semester. 
 
Eksaminanden skal i prøve B2 kunne: 
 
• Redegøre for centrale videnskabsteoretiske og metodemæssige overvejelser i forbindelse 

med formidlingen af faglige og fagsproglige emner mellem dansk og tysk, herunder over-
vejelser mht. tekstproduktion og oversættelse. 

• Placere faglige og fagsproglige emner i de relevante kultur- og samfundsmæssige sam-
menhænge, såvel danske som tyske. 

 
Prøven afvikles sådan, at der 5 hverdage før prøvens afholdelse udleveres en opgaveformule-
ring inden for de overordnede fagsproglige emner, der skal danne baggrund for eksaminatio-
nen. Besvarelsen af opgaven sker som en præsentation af opgavebesvarelsen samt som en 
uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator på tysk. 
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Profilområde: Translatør/tolk 
 
Hvis du ønsker profilen Translatør/tolk, skal du aflægge prøve i Teknisk sprog, Juridisk 
sprog, Økonomisk sprog og Tolkning. De fag, som er beskrevet nedenfor, prøves i de obliga-
toriske profileksaminer.  
 

Tværsproglige forelæsninger for TT-profilen 
 
Formål 
 
Formålet med forelæsningsrækken er at formidle det specifikke forskningsmæssige grundlag 
for arbejdet i profilerne. Forelæsningerne vil introducere de studerende på TT-profilen til teo-
rier og metoder, som udgør et nødvendigt grundlag for det praktiske oversættelses- og fag-
tekstarbejde på TT-profilen.  
 
Indhold 
 
Forelæsningerne skal fungere som en grundlæggende appetitvækker og give et overblik over 
de spørgsmål, forskningen forsøger at besvare inden for TT-profilens centrale områder. Fore-
læsningsrækken omfatter i alt fire forelæsninger, som hver behandler et af temaerne fagsprog-
lig oversættelse, personlig vidensmanagement, termbanker og virksomhedsordbøger samt 
tolkning. 
 
Undervisningsudbud 
 
Forelæsningsrækken afholdes i forbindelse med starten af undervisningen på TT-profilen i 
hvert efterårssemester. Dog afholdes forelæsningen i tolkning i starten forårssemesteret. 
 
Evaluering 
 
Forelæsningsrækken forbereder til arbejdet på profilen. Indholdet er således relevant for alle 
profilprøver på TT-profilen. 
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Introduktion til fagsproglig oversættelse 

  
Formål 
 
Undervisningen har til formål at forberede de studerende på at oversætte komplekse fag-
tekster fra relevante tekstgenrer inden for udvalgte emneområder funktionsadækvat og på at 
anvende oversættelsesrelateret personligt knowledge management. 
 
Indhold 
 
Faget skal ses som en opfølgning på de tværsproglige basisforelæsninger for TT-profilen. De 
studerende vil derfor arbejde videre såvel teoretisk som praktisk med de temaer, der er blevet 
introduceret i forelæsningsrækken, især oversættelsesteori/oversættelseskvalitet samt person-
ligt knowledge management for fagsprogsoversætteren. Der vil være tale om perspektivering 
og diskussion af de allerede introducerede teorier og modeller samt praktisk analysearbejde. 
De studerende vil i den forbindelse komme til at arbejde med tekster fra såvel det juridiske 
som det økonomiske og tekniske fagområde. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet ”Introduktion til fagsproglig oversæt-
telse” hvert efterårssemester. 
 
Evaluering 
 
Faget forbereder til arbejdet i profilen. Indholdet er således relevant for alle prøver på profilen 
Translatør/Tolk, når bortses fra tolkning, men der er ikke knyttet særskilt evaluering til faget. 
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Teknisk fagsprog 

 
Formål 
 
At sætte de studerende i stand til: 
 
• at oversætte komplekse fagtekster fra erhvervsrelevante tekstgenrer inden for udvalgte  
 tekniske emneområder funktionsadækvat 
• at tilegne sig den metode, der gør, at de - til brug for oversættelsesarbejdet - kan danne sig 
 et overblik over og viden om, hvordan tekniske emneområder er strukturerede  
• at anvende relevante IT-værktøjer ifbm. informations- og dokumentationsmanagement 
 
Indhold  
 
Undervisningen centreres omkring tekniske sprogproduktionsopgaver i bred forstand, herun-
der især øvelser i funktionsadækvat oversættelse af tekster fra erhvervsrelevante tekniske 
tekstgenrer. I undervisningen indgår derfor som en naturlig del tekstuel fagsprogslingvistik 
(leksikalsk-terminologiske, syntaktiske, tekstuelle og tekstgenrebestemte sproglige og ikke-
sproglige virkemidler). De tekniske emneområder, hvorfra øvelserne hentes, udvælger de stu-
derende og underviseren i fællesskab. Til at skabe oversættelsesrelevant overblik over og vi-
den om de valgte emneområder gives der indføring i informations- og dokumentationsmana-
gement (indsamling, redigering, evaluering, systematisering og brug af teknisk-faglige infor-
mationer). 
 
Anbefalede forudsætninger 
 
Viden svarende til det niveau, der opnås ved at følge undervisningen i fagene Fagsproglig 
viden og metode samt Introduktion til fagsproglig oversættelse. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet teknisk fagsprog i efterårssemesteret. 
 
Prøvekrav 
 
Jf. prøvebeskrivelsen til prøverne P1 og P2 i Teknisk fagsprog i Studieordningen. 
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Evaluering 
 
Undervisningen i teknisk fagsprog forbereder direkte til prøverne P1 og P2 i Teknisk fag-
sprog efter den studerendes valg. Endvidere kan undervisningen danne grundlag for en valgfri 
prøve med et selvvalgt emne (VF).  
Det anbefalede prøvetidspunkt for prøverne P1 eller P2 i Teknisk fagsprog er 3. semester. 
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Juridisk fagsprog 
 
Formål 
 
Undervisningen inden for fagområdet juridisk fagsprog har til formål at sætte den studerende 
i stand til at oversætte komplekse juridiske fagtekster funktionsadækvat samt uddybende at 
redegøre for udvalgte centrale juridiske fagområder. 
 
Indhold 
 
• oversættelsesrelateret terminologisk, syntaktisk-stilistisk og kommunikativ-pragmatisk 

analyse af komplekse juridiske fagtekster fra udvalgte dele af det juridiske genresystem 
• træning i oversættelse af komplekse juridiske fagtekster 
• uddybende behandling af udvalgte emner inden for det juridiske fagområde med relevans 

for arbejdet med oversættelser. Emnerne omfatter grundlæggende borgerlig ret, aftaleret, 
handelsret, immaterialret, familieret, civilprocesret og straffeprocesret. 

 
Anbefalede forudsætninger 
 
Viden svarende til det niveau, der opnås ved at følge undervisningen i fagene Fagsproglig 
viden og metode samt Introduktion til fagsproglig oversættelse. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet juridisk fagsprog i forårssemesteret. 
 
Prøvekrav 
 
Jf. prøvebeskrivelse til prøverne P1, P2 og P3 i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i juridisk fagsprog forbereder direkte til prøverne P1, P2 eller P3 i Juridisk 
fagsprog efter den studerendes valg. Endvidere kan undervisningen danne grundlag for en 
valgfri prøve med selvvalgt emne (VF).  
Det anbefalede prøvetidspunkt for prøven P1, P2 eller P3 i Juridisk fagsprog er 2. semester. 
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For prøve P3 gælder mht. prøvekrav, at et eller flere af de under Indhold nævnte emner kan 
erstattes af selvlæste emner. Disse godkendes af eksaminator. Desuden indgår der ekstempo-
ral oversættelse i den mundtlige prøve. 
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Økonomisk fagsprog  
 
Formål 
 
Undervisningen inden for fagområdet økonomisk fagsprog har til formål at sætte de studeren-
de i stand til at oversætte komplekse økonomiske tekster funktionsadækvat samt at foretage 
anden form for bearbejdning af disse. Endvidere har undervisningen til formål at sætte de stu-
derende i stand til at redegøre for centrale problemstillinger inden for områderne. 
 
Indhold 
 
• oversættelsesrelateret terminologisk, syntaktisk-stilistisk og kommunikativ-pragmatisk 

analyse af komplekse økonomiske fagtekster 
• træning i oversættelse og anden bearbejdning af komplekse økonomiske tekster 
• uddybende bearbejdning af centrale virksomheds- og samfundsøkonomiske områder (eks.  
 afsætning, regnskabsvæsen, nationalregnskab, penge- og kapitalmarked). 
 
Anbefalede forudsætninger 
 
Viden svarende til det niveau, der opnås ved at følge undervisningen i fagene Fagsproglig 
viden og metode samt Introduktion til fagsproglig oversættelse. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet økonomisk fagsprog hvert semester. 
 
Prøvekrav 
 
Jf. prøvebeskrivelsen til prøverne P1, P2 eller P3 i Økonomisk fagsprog i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i økonomisk fagsprog forbereder direkte til prøverne P1, P2 eller P3 i Øko-
nomisk fagsprog efter den studerendes valg. Endvidere kan undervisningen danne grundlag 
for en valgfri prøve med selvvalgt emne (VF). 
Det anbefalede prøvetidspunkt for prøverne P1, P2 eller P3 i Økonomisk fagsprog er 3. seme-
ster.  
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For prøve P3 gælder mht. prøvekrav, at et eller flere af de under Indhold nævnte emner kan 
erstattes af selvlæste emner. Disse godkendes af eksaminator. Desuden indgår der ekstempo-
ral oversættelse i den mundtlige prøve. 
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Tolkning (politi- og retstolkning samt konferencetolkning) 
 
Formål 
 
Kursernes formål er at sætte de studerende i stand til at udføre de tolkeopgaver, som er al-
mindeligt forekommende inden for translatør- og tolkeerhvervet. Et sekundært mål er en in-
tensiv træning af deltagernes mundtlige sprogfærdighed. 
 
Indhold 
 
Kurserne omfatter en introduktion til og træning i to hovedområder: 
 
• politi- og retstolkning (dialogtolkning), hvor tolkeformen er overvejende konsekutiv, dvs. 

at de enkelte dialogreplikker tolkes samlet og "efterfølgende"  
• konferencetolkning, hvor tolkeformen er overvejende simultan, dvs. at der for det meste 

tolkes i kabiner ved hjælp af et anlæg samtidig med at originaltalen fremføres. 
 
Der undervises både i professionelle standarder (normer, etiske aspekter) og i de specifikke 
tolketeknikker, der knytter sig til hhv. den konsekutive og den simultane tolkeform. Der an-
vendes danske og tyske oplæg af juridisk, politisk, økonomisk, kulturel eller anden samfunds-
relevant karakter.  
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet tolkning hvert semester. 
 
Prøvekrav 
 
Jf. prøvebeskrivelsen til prøve P4 i Tolkning i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i tolkning forbereder direkte til prøve P4 i Tolkning. Undervisningen i simul-
tantolkning kan afsluttes med en valgfri prøve med selvvalgt emne (VF). Der prøves i så fald 
altid både til og fra tysk. 
Anbefalet prøvetidspunkt for P4 er 3. semester. 
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Profilområde: International informationsmedarbejder 
 
Hvis du ønsker profilen International informationsmedarbejder, skal du aflægge prøve i PR I, 
PR II, Internationalt informationsarbejde og markedskommunikation, samt praktik. De fag, 
som er beskrevet nedenfor, prøves i de obligatoriske profileksaminer.  

 
Public Relations I – Information, kommunikation og formidling 
(kommunikationsplanlægning i et internt og eksternt perspektiv) 
 
Formål 
 
Formålet med undervisningen i Public Relations I er at give de studerende en grundlæggende 
teoretisk viden om PR-kommunikation - en viden, som man både har brug for til analyse og 
forståelse og til den overordnede planlægning af kommunikationen.  
 
Indhold 
 
Den væsentligste del af undervisningen består i en detaljeret indføring i tilrettelæggelse af 
informationsarbejde vedrørende såvel kommerciel som ikke-kommerciel kommunikation fra 
private eller offentlige virksomheder og organisationer. Vi gennemgår relevante kommunika-
tionsteorier og modeller for informationsprocesser og koncentrerer os om centrale spørgsmål 
som 
 
• hvad er formålet med kommunikationen? 
• hvem er målgruppen? 
• hvad skal der siges? 
• hvordan skal det siges? 
• hvor skal det siges? 
• hvorledes kontrolleres målopfyldelsen (effekten)? 
 
Denne indføring vil både sætte de studerende i stand til at analysere og vurdere andres infor-
mationskampagner samt siden hen at tilrettelægge informationsarbejde på egen hånd. 
 
Derudover omfatter undervisningen også en indføring i PR i forhold til forskellige stakehol-
dergrupper, herunder pressen (media management), samt i planlægning af intern kommunika-
tion og kommunikation i en forandrings- og/eller krisesituation.  



  Studievejledning – Tysk  

 41

Undervisningen har form af fælles forelæsninger på dansk samt holdtimer på tysk. 
Undervisningen i Public Relations I danner grundlag for at fortsætte med Public Relations II 
og Praktik under CLM-profilen International informationsmedarbejder. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet Public Relations I hvert efterårsseme-
ster. 
 
Prøvekrav 
 
Der henvises til studieordningens beskrivelse af prøve P3 under profilen International infor-
mationsmedarbejder. Du skal være opmærksom på, at såfremt analyseobjektet er et websted, 
skal der vedlægges en udskrift af dette som bilag til opgaven. Hvis der refereres til andre-
websteder, skal disse i princippet også vedlægges som bilag. Hvis der er tale om et websted af 
så stort et omfang, at dette ikke er muligt, skal du vedlægge tilstrækkeligt materiale til at refe-
rencen kan vurderes, f.eks. et sitemap eller en beskrivelse af de relevante parametre på 
webstedet. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i Public Relations I forbereder direkte til prøve P3.  
Anbefalet prøvetidspunkt er 1. semester. 
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Public Relations II - Virksomheder/organisationer og kommunikati-

onsstrategier 
 
Formål 
 
Formålet med undervisningen i Public Relations II er at give de studerende en grundlæggende 
viden om valg af kommunikationsstrategier inden for rammerne af virksomhedernes og orga-
nisationernes interne og eksterne kommunikation. Denne viden skal først og fremmest sætte 
de studerende i stand til selv at producere PR-materiale på fremmedsproget. Der er altså tale 
om et "praktisk" fag. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en detaljeret indføring i anvendelsen af såvel verbale som visuelle 
kommunikationsstrategier i en række konkrete genrer fra private og offentlige image- eller 
informationskampagner. Der kan være tale om genrer som f.eks.: 
 
• image-reklamer 
• virksomhedsbrochurer 
• årsberetninger 
• personaleblade (intranet) 
• hjemmesider for turistkontorer og offentlige instanser 
• tekster inden for politisk marketing (f.eks. information til EU-borgere)  
• tekster inden for social marketing (f.eks. trafikkampagner, alkohol- eller AIDS-

kampagner) 

 
Hvor det er nødvendigt for at kunne analysere og producere de omtalte genrer, vil vi inddrage 
f.eks. retorik, stilistik, teorier om høfligheds- og argumentationsstrategier samt billedsemio-
tik. Alle disse teorier beskæftiger sig med, hvordan man bruger ord og billeder på den mest 
hensigtsmæssige måde, når man har et bestemt formål med sin kommunikation. 
 
Undervisningen har form af fælles forelæsninger (på dansk eller engelsk alt afhængigt af an-
tallet af udvekslingsstuderende) samt holdtimer på tysk. 
 
Sammen med Public Relations I, Internationalt informationsarbejde og International mar-
kedskommunikation danner Public Relations II grundlag for at fortsætte med Praktik under 
CLM-profilen International Informationsmedarbejder. 
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Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet Public Relations II hvert forårsseme-
ster. 
 
Prøvekrav 
 
Der henvises til Studieordningens beskrivelse af prøve P3 under profilen International infor-
mationsmedarbejder. Du skal være opmærksom på, at såfremt det udarbejdede projekt er et 
websted, skal der vedlægges en udskrift af dette som bilag til opgaven. Hvis der refereres til 
andre websteder, skal disse i princippet også vedlægges som bilag. Hvis der er tale om et 
websted af så stort et omfang, at dette ikke er muligt, skal du vedlægge tilstrækkeligt materia-
le til at referencen kan vurderes, f.eks. et sitemap eller en beskrivelse af de relevante paramet-
re på webstedet. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i Public Relations II forbereder direkte til prøve P3 i Public Relations II. An-
befalet prøvetidspunkt er 2. semester. 
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Internationalt informationsarbejde 
 
Mål 
 
Formålet med undervisningen er dels at give en generel indføring i danske og internationale 
medier og mediesystemer samt medieplanlægning, og dels at behandle medieforhold i rele-
vante fremmedsprogsområder. 
 
Indhold 
 
Undervisningen har form af fællesforelæsninger og dertil knyttede holdtimer på de forskellige 
sprog. 
Forelæsningerne omfatter mediernes historiske udvikling, aktuelle tendenser i medieudviklin-
gen, både internationalt og eksemplificeret ved danske forhold. Der gives en introduktion til 
det danske medielandskab, mediernes samfundsmæssige betydning og virksomhedernes brug 
af medierne samt forholdet mellem medier og erhvervsliv (erhvervsjournalistik). 
Desuden behandles medieplanlægning, herunder de kvantitative og kvalitative forhold, der 
har indflydelse på valget og anvendelsen af medierne i forskellige situationer, så som de en-
kelte mediers kommunikative karakteristika og andre relevante forhold af betydning for me-
dievalget – som f.eks. mediets evne til at nå bestemte målgrupper, evnen til at formidle for-
skellige typer af indhold, modtagernes holdning til og brug af mediet samt den sociale og kul-
turelle kontekst, mediet indgår i. Der arbejdes med alle former for medier. I holdtimerne ar-
bejdes der teoretisk og praktisk med et bredt udvalg af ovenstående emner, på tysk og med 
reference til de lande, hvis sprog, samfund og kultur vi studerer. 
 
Prøvekrav 
 
Jr. prøvebeskrivelsen til prøve P4 i Internationalt informationsarbejde og International mar-
kedskommunikation i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i international markedskommunikation forbereder sammen med undervisnin-
gen i Internationalt informationsarbejde direkte til prøve P4 i Internationalt informationsar-
bejde og International markedskommunikation. 
Anbefalet prøvetidspunkt er 3. semester 
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International markedskommunikation 
 
Formål 
 
International markedskommunikation spiller en central rolle for de moderne eksportvirksom-
heder og implicerer en række problemstillinger, hvor viden om sprog, kommunikation og kul-
tur er af afgørende betydning for samhandlen. 
 
Formålet med undervisningen i international markedskommunikation er at give de studerende 
de kvalifikationer, som er nødvendige, hvis man vil beskæftige sig med markedsføring i al-
mindelighed og markedskommunikation i særdeleshed. 

 
Indhold 

 
Undervisningen omfatter såvel en teoretisk som en praktisk indføring i de vigtigste områder 
inden for international markedskommunikation i situationer hvor danske virksomheder ønsker 
at markedsføre deres varer eller tjenesteydelser på tysksprogede markeder. Disse områder 
omfatter f.eks.: 

 
• interkulturelle kommunikationsvariable (hvilke potentielle "barrierer" rummer de enkelte 

nationalkulturer?) 
 
• markedsføringsstrategier (skal man f.eks. vælge en global eller en tilpasset strategi? 

Hvordan opbygger man et image for et nyt produkt eller en ny virksomhed på et fremmed 
marked?) 

 
• nationale "reklamestilarter" (er der forskel på reklamer i Danmark og reklamer på de 

tysksprogede markeder i Tyskland, Østrig eller Schweiz?) 
 

Undervisningen har form af holdtimer på tysk. 
 
Sammen med Public Relations I og II samt Internationalt informationsarbejde danner Interna-
tional markedskommunikation grundlag for at fortsætte med Praktik under CLM-profilen 
International informationsmedarbejder. 
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Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet international markedskommunikation 
hvert efterårssemester. 
 
Prøvekrav 
 
Jf. prøvebeskrivelsen til prøve P4 i Internationalt informationsarbejde og international mar-
kedskommunikation i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Undervisningen i International markedskommunikation forbereder sammen med undervisnin-
gen i Internationalt informationsarbejde direkte til prøve P4 i Internationalt informationsar-
bejde og International markedskommunikation.  
Anbefalet prøvetidspunkt er 3. semester. 
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Praktik 
 
Formål 
 
"Øvelse gør mester", som man siger. Det gælder også for studerende under CLM-profilen 
International informationsmedarbejder. Formålet med praktikopholdet er således at give de 
studerende mulighed for at afprøve og udvide den teoretisk og praktiske viden om PR-kom-
munikation, som de har erhvervet i løbet af studiet (se beskrivelserne for de øvrige "profil-
fag"). 
 
Indhold 
 
Praktikopholdet adskiller sig fra alle andre fag på CLM-studiet ved, at der ikke gives nogen 
undervisning i faget. I stedet skal de studerende opholde sig i mindst 8 uger i en privat eller 
offentlig virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Her vil de indgå som med-
arbejder i f.eks. informations- eller marketingafdelingen, og de vil blive sat til at løse studie-
relevante opgaver på dansk eller fremmedsprog inden for PR eller markedskommunikation. 
 
Man kan bedst danne sig en idé om, hvad et praktikophold kan omfatte, ved at se på, hvad 
andre studerende tidligere har gjort. Der har således været studerende i praktik i danske eller 
udenlandske eksportvirksomheder, i nødhjælpsorganisationer, på handelsskoler og læreanstal-
ter, på ambassader eller i den offentlige forvaltning. De har bl.a. beskæftiget sig med så vidt 
forskellige opgaver som udarbejdelse af reklamekampagner, udformning af hjemmesider, 
pressekontakt, redigering af personaleblade eller intranet. 
 
De studerende er selv ansvarlige for at finde en praktikplads, men vi vil naturligvis være be-
hjælpelige i det omfang det er muligt. 
Praktikopholdet anbefales placeret i studiets 4. semester. 
 
Prøvekrav 
 
Jf. prøvebeskrivelsen til prøve P5 i Studieordningen. 
 
Evaluering 
 
Praktikopholdet forbereder direkte til prøve P5.  
Anbefalet prøvetidspunkt er 4. semester. 
Praktikrapporten affattes på tysk. 
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Profilområde: Europæiske studier 

 

Tværsproglige forelæsninger for EUS-profilen 

 
Formål 
 
Formålet med forelæsningsrækken er at uddybe kendskabet til videnskabelige arbejdsmeto-
der. Du sættes i stand til selvstændigt at kunne rejse og besvare spørgsmål, som er forankret i 
teoretiske, metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. Forelæsningsrækken lægger såle-
des et fundament for den senere kandidatafhandling inden for Europæiske Studier. 
 
Indhold 
 
Forelæsningerne for EUS-profilen indeholder en niveaumæssig progression i forhold til den 
metodiske grunduddannelse på BA-delen af Europæiske Studier. I forhold til ”fællesforelæs-
ningsrækken” på 1. semester er forelæsningerne for EUS-profilen endvidere karakteriseret 
ved en højere grad af specialisering. 
Under inddragelse af både teori og eksempler dækker de fire dobbeltforelæsninger følgende 
emner: (i) ”Samfundsvidenskabelig research design: teori og praksis”, (ii) ”Anvendelse og 
problematisering af teori”; (iii) ”Operationalisering og empiri”, (iv) ”Case-studiet og den 
komparative metode”. 
 
Undervisningsudbud 
 
Forelæsningsrækken gennemføres i tilknytning til fællesforelæsningsrækken i Videnskabsteo-
ri og metode hvert år i efterårssemestret.  
 
Evaluering 
 
Forelæsningsrækken danner en metodisk og videnskabsteoretisk basis for at kunne følge fa-
gene på profilen Europæiske Studier med maksimalt udbytte, idet den metodiske dimension 
vil indgå eksplicit i bedømmelsen af opgaver såvel som i kandidatafhandlingen.  
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EU, virksomheden og borgerne 

 
Formål 
 
Formålet med "EU, virksomheden og borgerne" er, at du opnår viden om de rammer, som de 
vigtigste aktører på den europæiske scene arbejder inden for, når de udveksler informationer 
og gensidigt forsøger at påvirke hinanden. Du vil desuden få en grundlæggende indsigt i, 
hvordan parterne udmønter holdninger og initiativer i konkret kommunikation. Endvidere 
sigtes der mod at øge din bevidsthed om, at kommunikation på europæisk niveau ofte hen-
vender sig til modtagere fra forskellige sociokulturelle baggrunde og altså ikke nødvendigvis 
udgør en homogen gruppe. På den måde vil du opnå indblik i, hvordan dialogen mellem EU's 
institutioner, de nationale beslutningstagere, virksomhederne og de mange organisationer, der 
repræsenterer de europæiske borgere, gennemføres. Denne viden skal sætte dig i stand til at 
planlægge og gennemføre en kommunikationsopgave for en given virksomhed eller organisa-
tion i overensstemmelse med strategiske retningslinjer. Du vil også blive sat i stand til at ana-
lysere den kommunikation, der modtages fra andre aktører på den europæiske scene. 
 
Indhold 
 
For at opfylde det beskrevne formål vil forløbet fokusere på,  
 
• at du skaber dig et overblik både over, hvordan den overordnede kommunikationsstruktur 

mellem parterne ser ud i form af niveauer, kommunikationsveje og opgavetyper, og over 
hvordan kommunikationsopgaverne kan konkretiseres og afvikles ved hjælp af etablerede 
procedurer og anvendte medier. Dette overblik opnås ved at gennemføre en kortlægning af 
det overordnede kommunikationssystem, som de forskellige aktører opererer inden for, og 
ved at illustrere udvekslingen mellem dem. Hertil hører elementer som viden om, hvem der 
indgår i en etableret interaktion med hinanden, i hvilke situationer og under hvilke betin-
gelser dette foregår, og hvad den strategiske planlægning og efterfølgende afvikling af 
kommunikationen indebærer og kræver. 

 
• at du på baggrund af konkrete oplæg og situationer sættes i stand til at producere og analy-

sere de forskellige tekstgenrer, som typisk indgår i kommunikationen mellem EU på den 
ene side og det omgivende samfunds virksomheder, organisationer og borgere på den an-
den side. Omdrejningspunktet for dette andet perspektiv er således de konkrete kommuni-
kationssituationer og de tekster, der anvendes i sammenhæng hermed. Selve tekstprodukti-
onen foregår på engelsk, mens den øvrige undervisning kan foregå på dansk eller engelsk. 
For at strukturere dette forløb med analyse og produktion af tekster tages der afsæt i for-
skellige kommunikationsmodeller, som inkorporerer den række af delelementer, der typisk 
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indgår i professionelle kommunikationsscenarier. I disse modeller vil teksten indgå som et 
centralt element. På dette fundament arbejdes der dels med analyser af prototypiske tekster 
inden for forskellige tekstgenrer og dels med egen produktion af skriftlige tekster ud fra 
definerede betingelser. Vi arbejder både med situationer, hvor EU kommunikerer med 
virksomheder og relevante grupper af borgere, og med situationer, hvor disse aktører be-
svarer eller selv iværksætter kommunikation med EU. Sidstnævnte situation kunne eksem-
pelvis være at udfærdige en brancheorganisations kommunikationer vedrørende planlagt 
EU-lovgivning som virksomheder eller andre søger at påvirke gennem skriftlig kommuni-
kation til EU-institutionerne, offentligheden eller andre virksomhe-
der/brancheorganisationer.  

 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet EU, virksomheden og borgerne hvert 
efterårssemester. 
 
Evaluering 
 
Kurset forbereder til prøve P1 i EU, virksomheden og borgerne. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
Det anbefalede prøvetidspunkt er 1. semester. 
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Projektstyring 
 
Formål 
 
Projektstyring bliver i stigende grad anvendt som en central arbejdsform i virksomheden. 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at løse de opgaver og problemer, der er forbundet 
med et projekt. Du får en introduktion til projektbegrebet og projektarbejdsformen samt de 
værktøjer, der er nødvendige for planlægning, ledelse og opfølgning af projekter. Desuden 
gennemgår vi de forskellige faser i et projektforløb. På den ene side får du indblik i forskelli-
ge teorier, der er relevante i forbindelse med projekter. På den anden side arbejder vi med 
eksempler, der skal give dig praktiske færdigheder, som er væsentlige for projektarbejdsfor-
men. 
 
Indhold 
 
Der findes mange aspekter for projektarbejde. Derfor gennemgår vi følgende grundlæggende 
forhold, der er relevante for projektarbejdsformen: 
 
• Projektets indplacering i organisationen: Hvad er et projekt – definitioner, afgrænsninger 

og kendetegn; projektets omgivelser og interessenter; den øvrige virksomhed og eksterne 
omgivelser. 

• Projektets generelle forløb og arbejdsindhold: Problemstilling, indhold, faser, overordne-
de rammer og mål, projektrisikostyring samt succeskriterier. 

• Projektforløb: opstart af projekter; fra formålsbeskrivelse til planlægning; planer og bud-
getter; nedbrydningsteknikker; dokumentation; sikring af fremdrift. 

• Projektets afslutning: afrapportering, opsamling af erfaringer. 
 
Derudover fokuserer undervisningen på følgende tre anvendelsesområder i forbindelse med 
projektarbejde: 
 
• Politisk kommunikation og lobbyisme i EU: Du får indblik i problemstillinger, der er re-

levante for projektstyring i en politisk kontekst. På den ene side beskæftiger vi os med de 
aktiviteter, der er forbundet med at planlægge formidling af politiske budskaber. I den 
sammenhæng fokuserer vi såvel på en analyse af involverede interesser som en analyse af 
logistikken, herunder delegering af opgaver, fordeling af personale, opstilling af tidsplaner 
o.l. På den anden side kommer vi ind på de aktiviteter, der bevidst sigter mod at påvirke 
 politiske beslutningstagere. Vi gennemgår nogle eksempler på aktører, der søger at påvir-
ke EU-beslutninger gennem lobbyisme. 
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• Netværksdannelse: Du får en introduktion til, hvad et netværk er og hvilken betydning det 
har for projektarbejde. I den sammenhæng stifter du bekendtskab med netværksterminolo-
gien og får øvelse i, hvordan man beskriver og analyserer netværk. Vi kommer ind på for-
skellige typer af netværk (intra-organisatoriske, industrielle, personlige, politiske etc.). Vi 
fokuserer på, hvordan man etablerer og styrer et netværk, og vi gennemgår udvalgte fakto-
rer, man bør tage højde for i forbindelse med netværksdannelse (virksomhedens forret-
ningsmæssige mål med projektet, etablering af databaser, benchmarking, kultur, social ka-
pital etc.). 

• Fundraising: Du får kendskab til virksomheders, organisationers og offentlige instansers 
muligheder for finansiering af projekter, og der bliver især sat fokus på de muligheder, der 
ligger i EU-initiativer, -programmer og -fonde. Du lærer at foretage målrettet og selektiv 
 research med henblik på at sikre finansieringsmuligheder, og du får viden om de formelle 
krav i forbindelse med fondsansøgninger.  

 
Anbefalede forudsætninger 
 
Viden svarende til faget "EU, virksomheden og borgerne". 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet "Projektstyring" hvert forårssemester. 
 
Evaluering 
 
Kurset forbereder til prøve P3 i Projektstyring. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
Det anbefalede prøvetidspunkt er 2. semester. 
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Forhandlingsteknik 
 
Formål 
 
Formålet med faget er at træne dine evner til at forhandle på det pågældende fremmedsprog. 
Som forudsætning herfor præsenteres du for de strategier, som er afgørende i en forhandlings-
situation, om forhandlingsfaser og kulturspecifikke forhold i forhandling 
 
Indhold 
 
Undervisningen bygger videre på fagene Interkulturel kommunikation og Forhandlingsteknik 
fra BA-studiet. 
 
Du får kendskab til de overordnede forhold, der præger forhandlinger i en forretningssam-
menhæng. I den forbindelse gennemgår vi bl.a. generelle strategier og modstrategier i forbin-
delse med forhandlinger. Vi kigger nærmere på forskellige typer af forhandlere, og vi udvider 
din viden om kulturteorier (fra BA-studiet).  
 
Desuden gennemgår vi forskellige kulturspecifikke forhandlingsstrategier og –stile. Vi be-
handler forskellige kulturelle stereotyper og vurderer deres betydning under forretningsmæs-
sige forhandlinger.  
Endvidere belyser vi de i en forhandling relevante kommunikative konventioner, som gælder 
i det land/de lande, hvis sprog du læser. 
 
Endelig opøves dine evner til at agere i simulerede forhandlingssituationer på dit fremmed-
sprog. Du trænes i præcist og hurtigt at præsentere et fagligt relevant stof på fremmedsproget 
og på baggrund af de i undervisningen gennemgåede temaer at reagere over for forhandlings-
partneren fra det pågældende land. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet Forhandlingsteknik hvert forårsseme-
ster. 
 
Evaluering 
 
Kurset forbereder til prøve P4 i Forhandlingsteknik. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
Det anbefalede prøvetidspunkt er 2. semester.  
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Nye europæiske idéer 
 
Formål 
 
Undervisningen har til formål at give dig indsigt i nye europæiske idéer i bred forstand. Kur-
set skal endvidere styrke "overførbare færdigheder" som metodisk tekstanalyse, kreativitet i 
sam-menstilling af koncepter fra forskellige fagområder samt din evne til at sætte dig ind i 
nye må-der at tænke på. Endelig skal undervisningen udbygge din viden om europæisk ånds-
liv og ci-vilisation. 
 
Indhold 
 
"Nye europæiske idéer" anlægger et tværfagligt perspektiv på ét overordnet tema eller hoved-
spørgsmål. Temaet kan variere fra år til år og fastsættes af underviseren. Eksempler på temaer 
kunne være "Fremtidens europæiske virksomhed", "EU 2010", "Bioteknologi og europæiske 
forbrugere", "Migration i Europa – før og nu". Det tværfaglige perspektiv kommer til udtryk 
gennem inddragelse af tekster og idéer fra områder som filosofi, idéhistorie, civilisations- og 
kulturstudier, politologi, økonomi, historie, medier, futurologi, etik, forbrugerforskning, litte-
ratur og andre relevante områder. Der lægges altså op til, at ét konkret og overordnet tema 
belyses ud fra bidrag fra flere af de nævnte områder. En andel af forløbet kan efter undervise-
rens skøn reserveres til en gennemgang af nødvendige præmisser for faget såsom metode og 
europæisk idéhistorie.  
 
Anbefalede forudsætninger 
 
Niveau svarende til BA med kendskab til tekstanalyse som anvendt f.eks. inden for politologi 
og argumentation. 
 
Undervisningsudbud 
 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet "Nye europæiske idéer" hvert forårs-
semester. 
 
Evaluering 
 
Kurset forbereder til prøve P6 i "Nye europæiske idéer. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
Det anbefalede prøvetidspunkt er 3. semester. 
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Valgfag 
 
Inden for den tyske undervisningsgruppe udbydes der to typer af kurser inden for valgfags-
blokken:  
 
• Et kursus i kulturelle og samfundsorienterede teorier og analyser, som udbydes en gang 

om året, normalt i efterårssemesteret. En beskrivelse af dette fag finder du på de følgende 
sider. 

• Op til to seminarlignende kurser pr. semester, som består af en kombination af indledende 
oplæg fra underviserens side og fremlæggelser fra de studerendes side af arbejdet med 
problemstillinger inden for kursets emneområde. Disse kurser er tematisk ikke nærmere 
begrænset, men udbydes af undervisningsgruppens undervisere i forlængelse af den øvri-
ge undervisning og efter den enkelte undervisers forskningsmæssige og faglige interesser. 
Grupperne vil normalt være relativt små og arbejdet i kurserne specialiseret. 

 
For at vide, inden for hvilke temaer, der udbydes seminarlignende kurser i et givet semester, 
må man holde øje med fagkataloget. 
 
Deltagelse i kurserne inden for valgfagsområdet kan afsluttes med aflæggelse af en VF-prøve 
(VF-S, VF-1, VF-2). 
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Kultur og samfund 
 
Formål 
 
En vellykket kommunikation mellem tyskere og danskere forudsætter mindst hos den ene 
partner et dybtgående kendskab til den andens kultur og samfund. Formålet med under-
visningen er at skærpe de studerendes sans for kulturelle og samfundsmæssige forskelle og 
fælles træk mellem Tyskland og Danmark – med fokus på Tyskland – og dermed at skabe 
gode forudsætninger for en vellykket kommunikation på tysk.  
Formålet er desuden at skærpe de studerendes sans for vekselvirkningen mellem kulturelle og 
samfundsmæssige fænomener. 
Endvidere skal de studerende introduceres til kultur- og samfundsteorier, der sætter dem i 
stand til at forklare kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland og Danmark. 
 
Indhold 

 
I undervisningen fokuserer vi på kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland og Dan-
mark og på udvalgte teorier, der kan anvendes til at forklare disse.  
Inden for det kulturelle område gennemgår vi forskellige kulturbegreber. På baggrund af kul-
turstandard-konceptet kortlægger vi tyskernes kulturelle særpræg (som regel i konfrontation 
til danskernes). Undervisningen giver desuden at bud på, hvorfor og hvordan de gennemgåede 
kulturstandarder er opstået. Vi træner i at forklare udvalgte kulturelle fænomener ved hjælp af 
kulturstandard-konceptet og teorier fra f.eks. Thomas, Gullestrup, eller Schroll-Machl. 
Vi kommer med kvalificerede bud på spørgsmål som følgende: 

− Hvordan kan det være, at Tyskland har kortere arbejdstid, længere ferier og bedre be-
skyttelse af ansatte mod opsigelse end Danmark, når tyskerne siges at være så flittige? 

− Passer det, at Tyskland er et mere elitært land end Danmark? 
− Hvorfor eksisterer der blandt danskere en udbredt opfattelse af, at tyskere altid kom-

mer til tiden? 
Inden for det samfundsmæssige område fokuserer vi på vigtige forhold, der præger det tyske 
samfund. De studerende bliver introduceret til udvalgte samfundsteorier, der danner forkla-
ringsbaggrunden for aktuelle tendenser i samfundsudviklingen. Vi træner i at indordne kon-
krete aktuelle samfundsfænomener i en overordnet samfundsmæssig sammenhæng og drager 
paralleller til danske forhold. De overordnede samfundsemner kan f.eks være: politiske kon-
fliktlinjer ved overgangen fra industrisamfundet til det postindustrielle samfund, velfærdssta-
ten under omstilling, samfundets socialstruktur, civilsamfund og politisk kultur. Vi finder 
forklaringer på spørgsmål som følgende: 
-  Hvordan afspejler de postindustrielle samfunds interesseskel sig i det tyske og det danske  
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 partisystem? 
- Er Die Grünen det samme for Tyskland som Enhedslisten for Danmark? 
- Hvordan kan man forklare, at tyskerne har mindre tillid til det politiske system end dan-

skerne? 
-  Ligger der i identitetsskellet mellem øst- og vesttyskere mere end i skellet mellem nord-  
 og sydtyskere? 
 
Anbefalede forudsætninger 

 
Viden svarende til det niveau, der opnås ved at erhverve en BA-grad i tysk. 
 
Undervisningsudbud 

 
Der vil blive udbudt undervisning i fagområdet kultur og samfund i efterårssemestret. 
 
Prøvekrav 

 
Den studerende skal i prøven demonstrere 
 
• Evnen til at redegøre for en eller flere af de i undervisningen gennemgåede kulturopfattel-

se(r) og/eller en eller flere af de i undervisningen gennemgåede samfundsteori(er) 
• Evnen til at anvende viden om kulturteori(er) og kulturstandarder på en given case 
• Evnen til at anvende samfundsvidenskabelige teorier til at forklare konkrete samfundsfæ-

nomener i Tyskland 
• Evnen til at dokumentere hovedpunkterne i fremstillingen 
• Evnen til at forholde sig kritisk til analyser og vurderinger i forbindelse med kulturelle og 

samfundsmæssige forhold 
• Evnen til at diskutere fokuseret på tysk 
• Evnen til at anvende almindelige principper for mundtlig præsentation samt til at kunne 

udtrykke sig præcist og sprogligt korrekt på fremmedsproget 
 
Evaluering 

 
Undervisningen i kultur og samfund forbereder til en VF-prøve (VF-S, VF-1, VF-2). 
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Specialeafhandling 
 

Indledning 
Specialeafhandlingen – eller slet og ret specialet – er kernen i en dansk kandidatuddannelse  
fra en højere læreanstalt. Det fylder tidsmæssigt relativt meget, nemlig en fjerdedel af den  
samlede studietid på to år. Det er først og fremmest i specialet, du skal dokumentere, at du 
kan arbejde selvstændigt (1) med en større stofmængde, og at du kan gøre det på et videnska-
beligt  
(2) grundlag. Da der netop er tale om et selvstændigt arbejde, har du ret til at modtage indivi-
duel vejledning (3) fra en underviser, der fungerer som din særlige specialevejleder. Du væl-
ger selv det overordnede emne (4) for specialet, men den konkrete titel skal godkendes af din 
vejleder. Du kan ligeledes efter samråd med din vejleder vælge, hvilket sprog (5) du vil skrive 
på, dansk eller tysk. Omfanget (6) af specialet er 50-80 A4-sider à 2.200 tegn, eksklusive bi-
lag (7). Det nummererede i denne generelle indledning uddybes under de tilsvarende numme-
rerede afsnit nedenfor. 
 
1. Selvstændighed  
Specialet er det element i kandidatstudiet, hvor du har den bedste mulighed for at vise dine 
evner til selvstændigt arbejde. Specialet er derfor som udgangspunkt en individuel prøve, som 
bedømmes af vejleder og en ekstern censor. Der gives én samlet karakter efter 13-skalaen, 
men i vurderingen tages der hensyn til såvel emnebehandling, metodebevidsthed, som sprog-
lig formuleringsevne.  
Selv om specialet som udgangspunkt er en individuel prøve, er det muligt at skrive speciale 
flere sammen i en gruppe (se studieordningen § 9 om gruppeprøver generelt). Det er vigtigt at 
forstå, at der selv ved gruppespecialer fra bedømmernes side skal lægges vægt på de indivi-
duelle bidrag. Det skal derfor klart fremgå, hvem i en gruppe der er ansvarlig for hvilke afsnit 
i den fælles afhandling. 
 
2. Videnskabelighed 
Et speciale er genremæssigt en videnskabelig afhandling. Det betyder, at du skal overholde en 
række formelle, metodiske og stilmæssige konventioner, der er karakteristiske for genren. 
Træning i dem bør du bl.a. sikre dig igennem de valgfrie prøver, der i en vis forstand kan be-
tragtes som ’specialeøvelser’. Du kan også med stor fordel konsultere et eller flere af de man-
ge værker, der findes om opgaveskrivning. Desuden udbydes der med nogenlunde regelmæs-
sige mellemrum tværfaglige kurser i Specialeskrivning og –metode. jf. hvad der står om be-
dømmelsen i studieordningen under Speciale. 
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3. Emne 
1. Specialet kan være relateret til det studerede fremmedsprog, samfunds- og kulturforhold i 

bredeste forstand eller kommunikation i fremmedsprogslandet/-landene. Fokus kan læg-
ges på fremmedsproget eller forhold i fremmedsprogslandet, eller der kan være tale om 
studier af kontrastiv art, der ligeledes inddrager hhv. dansk eller andre sprog hhv. forhold 
i Danmark eller andre lande. 

2. Endvidere kan specialet bestå i behandling af teoretiske problemstillinger af mere generel 
art inden for sprog og kommunikation. 

Empirisk materiale skal i rimeligt omfang stå i forhold til opgavens art og hidrøre 
fra/inddrage det studerede fremmedsprog eller forhold i fremmedsprogslandet. 
 
4. Vejledning 
Tilmelding til specialevejledning hos en vejleder sker ved aflevering af en specialetilmel-
dingsblanket til institutsekretæren. Blanketten fås hos sekretæren for Undervisningsgruppe 
Tysk. 
 
Ved specialer af type 1 (se ovenfor) vælges en vejleder fra Undervisningsgruppe Tysk. Ved 
specialer af type 2 (se ovenfor) vælges en vejleder fra Undervisningsgruppe Tysk eller fra 
instituttet i øvrigt. I begge tilfælde kan der evt. tilknyttes såvel en hoved- som en bivejleder. 
 
5. Sprog 
Du vælger i samråd med din vejleder, om du vil skrive specialet på tysk eller dansk. I begge 
tilfælde vil din sproglige udtryksform indgå i vurderingen. Der skal vedlægges et resumé på 
tysk. Resuméet må maksimalt fylde 2 A4-sider. Resuméet indgår i bedømmelsen som en del 
af opgaven. 
 
6. Omfang 
Et individuelt speciale bør ikke være kortere end 50, og må ikke være længere end 80 A4-
sider (2.200 tegn – ekskl. blanktegn – pr. side. Specialet kan udarbejdes i grupper på max. 3 
studerende under forudsætning af, at hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kan identificeres. 
For grupper med 2 studerende er omfanget 75-120 normalsider, og for grupper med 3 stude-
rende er omfanget 100-150 normalsider. Specialets omfang beregnes ekskl. indholdsforteg-
nelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter. Omfanget i tegn skal anføres i specialet. Specialet 
skal indeholde et resumé på max. 4.400 tegn (ekskl. blanktegn). Resumeet skal være på tysk. 
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7. Bilag 
Selve specialeteksten omfatter (forord), indledning, hovedafsnit, konklusion, referenceliste og  
noter. Hvad du har af dokumentationsmateriale herudover anbringes i ét eller flere bilag. Der 
kan typisk være tale om et større sammenhængende datamateriale eller udskrifter af elektroni-
ske kilder. 
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Studieordning 
 

Kapitel 1: Formålet med ud-

dannelsen 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen skal udbyg- 
 ge den studerendes kendskab til 
 og færdigheder inden for det er- 
 hvervssproglige fagområde, og 
 herved 
 1) kvalificere den studerende til 

  selvstændigt at varetage er- 
  hvervsfunktioner med bag- 
  grund i de erhvervede kund- 
  skaber og den erhvervede ind- 
  sigt i teoretiske og/eller ekspe- 
  rimentelle metoder, og 

 2) kvalificere den studerende til at  
  udføre og deltage i videnskabe- 
  ligt arbejde. 
§ 2. Kandidatuddannelsen inden for  
 fremmedsprog udbygger de stude- 
 rendes praktiske sprogbeherskelse  
 i ét fremmedsprog, og øger deres  
 indsigt i sprogteori og faglige  
 metoder, således at de kan anven- 

 de videnskabelige metoder og lø- 
 se sprogformidlende opgaver på 

 højeste niveau. 
 
 

Kapitel 2: Uddannelsens om-

råder 
 
§ 3. Cand.ling.merc. uddannelsen ud- 
 bydes inden for fire sprog: eng- 
 elsk, tysk, fransk, spansk. 

 Stk. 2. Inden for hvert af de fire  
   sprog udbydes tre profiler:  
   Translatør/tolk-profilen, 
   International informati-

onsmedarbejder-profilen 
og profilen Europæiske 
Studier. Det er muligt at 
opnå cand.ling.merc. gra-
den uden  fastlagt profil. 

Stk. 3. Kandidateksamen med 
profilen translatør/tolk gi-
ver ret til beskikkelse som 
translatør og tolk. 

 

Kapitel 3: Adgangskrav 
 
§ 4. Optagelse på Kandidatstudiet for- 
 udsætter en bestået bachelorud- 
 dannelse i erhvervssprog og inter- 
 national erhvervskommunikation i  
 det pågældende sprog efter be- 
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 kendtgørelse nr. 338 af 6. maj 
 2004 fra Ministeriet for Viden- 
 skab, Teknologi og Udvikling. 

 Stk. 2. Studienævnet kan i sær-
lige tilfælde give dispensa-
tion til studerende, der ik-
ke opfylder de i stk. 1 
nævnte krav, men som 
skønnes at have opnået til-
svarende faglige kundska-
ber på anden vis. 

 

Kapitel 4: Uddannelsens op-

bygning  
 
§ 5. Uddannelsen er 2-årig. 
§ 6. Uddannelsen omfatter i alt 10 
 prøver samt et speciale. 

Stk. 2. De 9 af uddannelsens prø-
ver er inddelt i et basis-
område, et profilområde 
og et valgområde. 

Stk. 3. Basisområdet omfatter 2 
prøver. 

 Stk. 4. Profilområdet omfatter 12 
prøver, således at 4 prøver 
er definerende for hhv. 
Translatør/tolk-profilen, 
International informati-
onsmedarbejder-profilen 
og profilen Europæiske 
Studier. Aflægges de 4 

prøver inden for Transla-
tør/tolk-profilen, og af-
lægges de i form af 2 T-
prøver, 1 R-prøve og 1 M-
prøve, vil eksamensbeviset 
indeholde betegnelsen 
Cand.ling.merc. med pro-
filen Translatør/tolk. Af-
lægges de 4 prøver inden 
for International informa-
tionsmedarbejder-profilen 
vil eksamensbeviset inde-
holde betegnelsen 
Cand.ling.merc. med pro-
filen International infor-
mationsmedarbejder. Af-
lægges de 4 prøver inden 
for profilen Europæiske 
Studier vil eksamensbevi-
set indeholde betegnelsen 
Cand.ling.merc. med pro-
filen Europæiske Studier. 
Kandidater, der ikke af-
lægger alle 4 prøver inden 
for én af profilerne (ved 
TT-profilen i den angivne 
form), vil få betegnelsen 
Cand.ling.merc.  

Stk. 5. Valgområdet omfatter 3 
prøver, hvoraf mindst 1 
skal have tilknytning til 
fremmedsproget. 
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 Stk. 6. Én prøve, i mundtlig 
sprogfærdighed, aflægges i 
forbindelse med en prøve, 
der rummer en mundtlig 
del (B2, P3 (dog ikke på 
EUS-profilen), P4 (dog 
ikke på TT-profilen) eller 
VF-S), efter den studeren-
des eget valg. 

 

Kapitel 5: Uddannelsens 

prøvetyper 

 
§ 7. Uddannelsen udnytter 5 prøve- 
 typer samt specialeafhandling. 
§ 8. Ved en bunden prøve forstås en  
 prøve, hvor eksaminanden skal  
 besvare et eller flere spørgsmål 
 stillet af eksaminator. Ved en fri 
 prøve forstås en prøve, hvor  
 eksaminanden selv har formuleret  
 et eller flere spørgsmål, der dog  
 skal være godkendt af eksamina- 
 tor. 
§ 9. Alle prøver er som udgangspunkt  
 individuelle prøver. Dog kan  
 skriftlige prøver (inkl. speciale)  
 aflægges som gruppeprøve. 
 Den studerende har altid ret til at  
 aflevere en individuel skriftlig  
 besvarelse. 

 Stk. 1. En gruppe kan højst om - 
   fatte fire (4) stude rende,  
   dog kan specia ler kun ud-
   arbejdes af grupper på  
   max. 3 studerende. 

Stk. 2. Det skal af besvarelsen  
  fremgå, hvilke afsnit/dele  
  hvert gruppemedlem er 
  ansvarlig for, således at  
  præstationen kan vurderes  
  individuelt. 
Stk. 3. Det kan ved de enkelte  
  sprogs studievejledning  
  anbefales, at bestemte prø- 
  ver aflægges som gruppe- 
  prøve. 

§10. De enkelte prøvetyper 
 Stk. 1. M = Mundtlig bunden 
   prøve med ekstern censur. 
   Eksaminationstid er 30 
   minutter inklusiv votering. 
   Der kan være varierende  

   regler for, om der gives  
   forberedelsestid. Bedøm- 
   melse efter 13-skalaen. 

 Stk. 2. H = Skriftlig hjemmeop- 
gave. Omfang max. 30.000 
tegn (ca. 13,5 A4 sider a 
2.200 tegn ekskl. blank-
tegn, indholdsfortegnelse, 
bibliografi og bilag, men  
inkl. noter). Der kan ved de 
enkelte sprogs studievej-
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ledning gives retningslinier 
for, hvorvidt  
opgaven skrives på dansk 
eller på fremmedsproget. 
Der kan desuden være va-
rierende regler for om prø-
ven er fri eller bunden, om 
der er intern eller ekstern 
censur, samt for hvor lang 
tid der gives til udarbejdel-
sen. Bedømmelse efter 13-
skalaen. 

 Stk. 3. R = Rapport. En rapport er 
en skriftlig hjemmeopgave 
efterfulgt af  en  mundtlig 
prøve med udgangspunkt i 
den  skrevne rapport. Eks-
tern censur. Den skriftlige 
del har et omfang på max. 
22.000 tegn (ca. 10 A4 si-
der a 2.200 tegn ekskl. 
blanktegn, indholdsforteg-
nelse, bibliografi og bilag, 
men inkl. noter). Der gives 
ved de enkelte sprogs stu-
dievejledning retningslin-
jer for, hvorvidt opgaven 
skrives på dansk eller på 
fremmedsproget. Der kan 
desuden være varierende 
regler for, om prøven er fri 
eller bunden, for hvor lang 

tid der gives til udarbej-
delsen af den skriftlige 
opgave, for tidsrummet 
imellem aflevering af den 
skriftlige rapport og den 
mundtlige prøve, og for 
hvor lang eksaminationstid 
der gives til den mundtlige 
prøve.  

   Der gives ikke forberedel-
sestid. Bedømmelse efter 
13-skalaen. 

 Stk. 4. T = Dagsprøve.  
En 12-timers bunden, 
skriftlig prøve med eks-
tern censur. Omfang 
max. 11.000 tegn (ca. 5 
A4 sider a 2.200 tegn 
ekskl. blanktegn). Med 
mindre der er tale om 
oversættelse til dansk, 
skrives opgaven på 
fremmedsproget eller på 
dansk efter de enkelte in-
stitutters studievejled-
ning. Bedømmelse efter 
13-skalaen. 

 Stk. 5. I = Skriftlig prøve, der 
bedømmes af praktik-
vejlederen. Omfang max. 
11.000 tegn (ca. 5 A4 sider 
a 2.200 tegn ekskl. blank-
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tegn, indholdsfortegnelse, 
bibliografi og bilag, men 
inkl. noter). Der gives ved 
de enkelte sprogs studie-
vejledning retningslinjer 
for, hvorvidt opgaven skri-
ves på dansk eller på 
fremmedsproget. Praktik-
ophold, der skal danne 
grundlag for prøve I, skal 
være afviklet efter at 
mindst én af prøverne Pub-
lic Relations I, Public Rela-
tions II eller International 
markedskommunikation og 
Informationsarbejde er be-
stået. Bedømmes som Be-
stået/ikke-bestået. Se desu-
den afsnittet om praktik 
under valgområdet (se kap. 
9). 

 Stk. 6. S = Specialeafhandling.  
   Specialet er en fri, selv- 
   stændig afhandling på 50- 
   80 A4 sider a 2.200 tegn 

ekskl. blanktegn, indholds-
fortegnelse, bibliografi og 
bilag, men inkl. noter. 

   Afhandlingen kan skrives 

   på dansk eller det stude- 
   rede fremmedsprog efter 
   aftale med specialevej- 
   lederen. Specialet skal væ-

re ledsaget af et resumé på 
max. 2 A4 sider a 2.200 
tegn ekskl. blanktegn på 
det studerede fremmed-
sprog. Resuméet indgår i 
den samlede vurdering, li-
ge som der i bedømmelsen 
vil blive lagt vægt på den 
skriftlige fremstillings-
form, uanset hvilket sprog 
specialet er skrevet på. 
Specialet forsvares ved en 
mundtlig prøve. Bedøm-
mes ved ekstern censur ef-
ter 13-skalaen. 

§11. Prøverne VF-1 og VF-2 bedøm
 mes af eksaminator. Prøven VF-S 
 bedømmes af eksaminator samt 
 intern censor. Valgprøverne be-
 dømmes efter 13-skalaen. Såfremt 
 en profilprøve aflægges som VF-
 prøve, følger prøvetypen denne 
 prøve, og prøven bedømmes ved 
 ekstern censur. 
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Kapitel 6: Oversigt over uddannelsens opbyg-

ning/prøveindhold  
Profil: Translatør/Tolk

Prøvekode Prøvety- Prøvetitel 

B2 

B1 T 

R 

Almen sproglig viden og metode 

Fagsproglig viden og metode 

Obligatorisk 

H 

M 

Valgfri prøve med selvvalgt emne tilknyttet 
fremmedsproget 

Valgfri prøve med selvvalgt emne 

Valgfri prøve med selvvalgt emne 

Speciale Emne inden for et eller flere af uddannelsens områder 

Mundtlig sprogfærdighed er teknisk set en selvstændig prøve – men har ikke sin egen eksamens-
begivenhed. Den kan knyttes til enten B2, P3 eller VF-S (mundtligt forsvar), efter den studerendes valg 

VF-S 

VF 

H VF 

Basisområdet 

Valgområdet 

P1/P2 

P3 

P4 

T 

R 

M 

 
Teknisk fagsprog 

 
 

Juridisk fagsprog 
 
 

Økonomisk fagsprog 
 
 

Tolkning 

Profilområdet 
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Profil: International Informationsmedarbejder 

Prøvekode Prøvety- Prøvetitel 

B2 

B1 T 

R 

Almen sproglig viden og metode 

Fagsproglig viden og metode 

Obligatorisk 

H 

M 

Valgfri prøve med selvvalgt emne tilknyttet 
fremmedsproget 

Valgfri prøve med selvvalgt emne 

Valgfri prøve med selvvalgt emne 

Speciale Emne inden for et eller flere af uddannelsens områder 

Mundtlig sprogfærdighed er teknisk set en selvstændig prøve – men har ikke sin egen eksamensbegi-
venhed. Den kan knyttes til enten B2, P3, P4 eller VF-S (mundtligt forsvar), efter den studerendes valg 

VF-S 

VF 

H VF 

Basisområdet 

Valgområdet 

P3 

P4 

P5 

R 

M 

I 

 
PRI 

 
 

PRII 
 

Internationalt informationsarbejde og in-
ternational markedskommunikation 

 
 

Praktik 
 

Profilområdet 
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Profil: Europæiske studier 
Prøvekode Prøvety- Prøvetitel 

B2 

B1 T 

R 

Almen sproglig viden og metode 

Fagsproglig viden og metode 

Obligatorisk 

H 

M 

Valgfri prøve med selvvalgt emne tilknyttet 
fremmedsproget 

Valgfri prøve med selvvalgt emne 

Valgfri prøve med selvvalgt emne 

Speciale Emne inden for et eller flere af uddannelsens områder 

Mundtlig sprogfærdighed er teknisk set en selvstændig prøve – men har ikke sin egen eksamens-
begivenhed. Den kan knyttes til enten B2, P4 eller VF-S (mundtligt forsvar), efter den studerendes valg 

VF-S 

VF 

H VF 

Basisområdet 

Valgområdet 

P1 / P2 

P3 

P6 

T 

M 

H 

 
EU, Virksomheden og borgerne 

 
 

Projektstyring 
 
 

Forhandlingsteknik 
 
 

Nye europæiske ideer 
 

P4 

R 

Profilområdet 
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Kapitel 7: Undervisningsfor-

mer 

  
§13. Der anvendes forskellige under- 
 visningsformer, f.eks. forelæs- 
 ninger, holdundervisning, semi- 
 narer, individuel og gruppevis  
 konsultation. 

 

Kapitel 8: Krav til sproglig 

kompetence 
 
I bedømmelsen af alle skriftlige arbej-
der, hvad enten de er udarbejdet på 
dansk eller på det pågældende frem-
medsprog, indgår en vurdering af 
sprogrigtighed og fremstillingsevne 
(den studerendes evne til at fremstille 
sit stof præcist, nuanceret og velstruk-
tureret). 
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Kapitel 9: Prøvebeskrivelser 
 
Prøvetitel: ALMEN SPROGLIG VIDEN 

OG METODE 
 
Prøvekode: B1 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Eksaminanden skal have 
1. grundigt kendskab til fremmedspro-

gets grammatik som den fremstilles i 
standardværker på universitetsniveau 

2. solidt kendskab til almindelig sprog-
videnskabelig terminologi og analy-
tisk metode 

3. kendskab til teoretiske problemstil-
linger og metodiske forhold inden 
for de sprogvidenskabelige områder, 
der har ordet og sætningen som be-
skrivelsesgenstand (morfologi, syn-
taks, semantik), og som har teksten 
som beskrivelsesgenstand (pragma-
tik, tekstlingvistik, diskursanalyse, 
oversættelsesteori). 

 
Prøvebeskrivelse 
Prøven afvikles på basis af et udleveret  
 
tekstmateriale samt et eller flere  

spørgsmål. Oversættelse til fremmed-
sproget af en tekst på max 2.200 tegn 
kan indgå. Bortset fra en evt. oversæt-
telse skrives opgaven på dansk eller 
fremmedsproget, afhængigt af bestem-
melserne i de enkelte undervisnings-
gruppers studievejledning. 
 
Omfang 
Omfanget af opgavebesvarelsen, eks-
klusiv evt. oversættelse, udgør max. 
11.000 tegn. Omfanget af besvarelsen i 
tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres 
opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én samlet karakter efter 13-
skalaen. Hvor oversættelse indgår som 
en selvstændig del, vægter bedømmel-
sen af oversættelsen og af den teoreti-
ske del hver 50%. I den teoretiske del 
indgår eksaminandens sproglige kom- 
petence i bedømmelsen. Skrives den 
skriftlige del på fremmedsproget, væg-
ter den sproglige kompetence med 1/3.
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Prøvetitel: FAGSPROGLIG VIDEN OG 

METODE 
 
Prøvekode: B2 
ECTS: 10 
Prøvetype M: Mundtlig prøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 
 

Prøvekrav 
Eksaminanden skal kunne: 

- redegøre for centrale videnskabsteore-
tiske og metodemæssige overvejelser 
i forbindelse med formidlingen af 
faglige og fagsproglige emner imel-
lem dansk og det studerede fremmed-
sprog. 

- placere faglige og fagsproglige emner 
i de relevante kultur- og samfunds-
mæssige sammenhænge, såvel danske 
som fremmedsproglige. 

 
Prøvebeskrivelse 
5 hverdage før prøvens afholdelse ud-
leveres en opgaveformulering inden for 
de overordnede fagsproglige områder, 
der skal danne baggrund for eksamina-
tionen. Opgaven kan eksempelvis bestå 
i redegørelse for forarbejdet til en stør-
re skriftlig sprogproduktionsopgave, 
overvejelser over principper for tekst-
sammendrag og strukturering af tekst-
materiale, kildekritisk redegørelse for 

informationssøgning, videnstilegnelse 
og belægssøgning, redegørelse for me-
toder til sproglig og/eller kommunika-
tionsteoretisk analyse, samt redegørelse 
for den kultur- og samfundsmæssige 
indplacering af emnet. 

Prøven afvikles som en præsentation af 
opgavebesvarelsen samt som en uddy-
bende samtale mellem eksaminand og 
eksaminator. AV-midler kan anvendes. 
Præsentation og samtale foregår på 
fremmedsproget. Dele af eksaminatio-
nen kan evt. foregå på dansk, afhængig 
af opgavens art. 

 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Ingen forbere-
delsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalen 
for indhold og præsentation. Eksami-
nandens sproglige kompetence indgår i 
den samlede karakter med 1/3. Der kan 
desuden gives en karakter efter 13-ska-
laen for den mundtlige sprogfærdighed 
for de studerende, der ønsker denne 
vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE I TEKNISK 

SPROG  
 
Prøvekode: P1 eller P2 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Eksaminanden skal kunne oversætte 
komplekse danske og fremmedsprog-
lige tekniske tekster til ækvivalerende 
fremmedsproglige og danske tekster. 
Oversættelsen skal være fagligt dæk-
kende og være skrevet på et termino-
logisk og idiomatisk korrekt fagsprog 
med anvendelse af de for området og 
genren typiske grammatiske og stilisti-
ske træk. Eksaminanden skal endvidere 
sprogligt og stilistisk korrekt kunne 
dokumentere oversættelsesmetodisk 
kompetence. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven afvikles på basis af et udleveret 
tekstmateriale og består i oversættelse 
til og fra fremmedsproget. Prøven om-
fatter kommentarer vedrørende over-
sættelsen og/eller informationssøgnin-
gen. Prøveteksten/-erne vælges inden 
for centrale tekstgenrer såsom produkt-
beskrivelser, betjeningsvejledninger, 

manualer, (populær) videnskabelige 
artikler. 
 
Omfang  
Omfanget af tekst, der skal oversættes, 
udgør max. 5.000 tegn. Omfanget af 
opgavebesvarelsen, inkl. oversættelse, 
udgør max. 11.000 tegn. Omfanget af 
besvarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives to karakterer efter 13-ska-
laen, én for oversættelse til fremmed-
sproget med tilknyttede kommentarer 
og én for oversættelse fra fremmed-
sproget med tilknyttede kommentarer. 
Prøven bestås på gennemsnittet af de to 
karakterer. Kravet om et gennemsnit på 
mindst 6 kan ikke opfyldes ved oprun-
ding. Der vil ved bedømmelsen især 
blive lagt vægt på, om der er tale om en 
fagligt dækkende oversættelse på et 
terminologisk og idiomatisk korrekt 
fagsprog med anvendelse af de for om-
rådet og genren typiske grammatiske 
og stilistiske træk. Hver af de to karak-
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terer fremkommer ved en samlet vurde-
ring af oversættelse hhv. til og fra 
fremmedsproget og kommentarer, såle-
des at hovedvægten vil blive lagt på 
kvaliteten af oversættelserne. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE I JURIDISK 

SPROG 
 
Prøvekode: P1 eller P2 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Eksaminanden skal kunne oversætte 
komplekse danske og fremmedsprogli-
ge tekster inden for juridisk sprog til 
ækvivalerende fremmedsproglige og 
danske tekster. Oversættelsen skal være 
fagligt dækkende og være skrevet på et 
terminologisk og idiomatisk korrekt 
fagsprog med anvendelse af de for om-
rådet og genren typiske grammatiske 
og stilistiske træk. Eksaminanden skal 
endvidere sprogligt og stilistisk korrekt 
kunne dokumentere oversættelsesme-
todisk kompetence. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven afvikles på basis af et udleveret 
tekstmateriale inden for centrale tekst-
genrer såsom procesdokumenter, kon-
trakter, videnskabelige artikler etc., og 
består i oversættelse til og fra frem-
medsproget. Prøven omfatter kommen-
tering vedrørende oversættelsen og/ 
eller informationssøgningen. 

Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, 
udgør max. 5.000 tegn. Omfanget af 
opgavebesvarelsen, inkl. oversættelse, 
udgør max. 11.000 tegn. Omfanget af 
besvarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives to karakterer efter 13-ska-
laen, én for oversættelse til fremmed-
sproget med tilknyttede kommentarer 
og én for oversættelse fra fremmed-
sproget med tilknyttede kommentarer. 
Prøven bestås på gennemsnittet af de to 
karakterer. Kravet om et gennemsnit på 
mindst 6 kan ikke opfyldes ved oprun-
ding. 
Der vil ved bedømmelsen især blive 
lagt vægt på, om der er tale om en fag-
ligt dækkende oversættelse på et termi-
nologisk og idiomatisk korrekt fag-
sprog med anvendelse af de for områ-
det og genren typiske grammatiske og 
stilistiske træk. Hver af de to karakterer 
fremkommer ved en samlet vurde- 
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ring af oversættelse hhv. til og fra 
fremmedsproget og kommentarer, såle-
des at hovedvægten vil blive lagt på 
kvaliteten af oversættelserne. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE OG 

REDEGØRELSE I JURIDISK SPROG 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Eksaminanden skal kunne oversætte 
komplekse danske og fremmedsprogli-
ge tekster til ækvivalerende fremmed-
sproglige og danske tekster. Oversæt-
telsen skal være fagligt dækkende og 
være affattet på et terminologisk og 
idiomatisk korrekt fagsprog med an-
vendelse af de for området og genren 
typiske grammatiske og stilistiske træk. 
 
Desuden skal eksaminanden sprogligt 
og stilistisk korrekt kunne dokumentere 
oversættelsesmetodisk kompetence 
samt forståelse for juridiske sammen-
hænge og problemstillinger. 
 
Forståelsen for juridiske sammenhænge 
og problemstillinger skal eksaminan-
den kunne dokumentere både skriftligt 
og i form af redegørelse for centrale 
begreber og sagsforhold og samtale om 
centrale juridiske områder. Eksaminan-
den skal have kendskab til de i under-

visningsgruppens studievejledning fast-
lagte emner. Det kan ved undervis-
ningsgruppens studievejledning beslut-
tes, at ét eller flere emner erstattes af 
selvlæst stof efter aftale med eksamina-
tor. Eksaminanden skal desuden 
mundtligt kunne oversætte komplekse 
juridiske tekster imellem dansk og 
fremmedsproget. Fremstillingen skal 
være indholdsmæssigt dækkende og 
sprogligt korrekt. 
 
Prøvebeskrivelse 
Skriftlig del 
Prøven afvikles på basis af et udleveret 
tekstmateriale inden for centrale tekst-
genrer såsom procesdokumenter, kon-
trakter, videnskabelige artikler etc., og 
består i oversættelse til og fra dansk 
med tilknyttede kommentarer. Disse 
kommentarer kan være af oversættel-
sesteoretisk, faglig og fagsproglig ka-
rakter og relaterer sig til det udleverede 
tekstmateriale. Som eksempler kan 
nævnes oversættelsesmetodiske 
spørgsmål, uddybning af specifikke 
juridiske problemstillinger samt termi-
nologisk og fagsprogslingvistisk analy-
se. 
 
Mundtlig del 
Prøven består i en samtale om juridiske  
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forhold og årsagssammenhænge med 
udgangspunkt i rapporten og det udle-
verede tekstmateriale. Ved den mundt-
lige prøve kan der endvidere prøves i 
ekstemporal oversættelse. 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, 
udgør max. 5.000 tegn. Omfanget af 
den skriftlige rapport, inkl. oversættel-
se, udgør max. 22.000 tegn. Omfanget 
af besvarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Der gives 1 uge til udarbejdelse af rap-
porten. Den mundtlige prøve finder 
sted max. 5 uger efter fristen for rap-
portens aflevering. Bedømmelsen af 
den skriftlige opgave skal foreligge se-
nest 1 uge før den mundtlige prøves 
afholdelse. Mundtligt forsvar varer 30 
min. inkl. votering. Der gives ikke for-
beredelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives tre karakterer efter 13-ska-
laen, to for den skriftlige del og én for 
den mundtlige del. For den skriftlige  

del gives der én karakter for oversæt-
telse til fremmedsproget med tilknytte-
de kommentarer og én for oversættelse 
fra fremmedsproget med tilknyttede 
kommentarer. Hver af de to karakterer 
for den skriftlige del fremkommer ved 
en samlet vurdering af oversættelse 
hhv. til og fra fremmedsproget og kom-
mentarer, samt de øvrige elementer der 
måtte indgå, således at hovedvægten vil 
blive lagt på kvaliteten af oversættel-
serne. 
Karakteren for den mundtlige del 
fremkommer ved en vurdering af det 
faglige indhold og eksaminandens 
sproglige kompetence. Den sproglige 
kompetence indgår i den mundtlige ka-
rakter med 1/3. Prøven bestås på gen-
nemsnittet af de tre karakterer. Kravet 
om et gennemsnit på mindst 6 kan ikke 
opfyldes ved oprunding. 
Der kan desuden gives en karakter efter 
13-skalaen for den mundtlige sprog-
færdighed for de studerende, der ønsker 
denne vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE I 

ØKONOMISK SPROG 
 
Prøvekode: P1 eller P2 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Eksaminanden skal kunne oversætte 
komplekse danske og fremmedsprogli-
ge tekster inden for økonomisk sprog 
til ækvivalerende fremmedsproglige og 
danske tekster. Oversættelsen skal være 
fagligt dækkende og være på et termi-
nologisk og idiomatisk korrekt sprog 
med anvendelse af de for området og 
genren typiske grammatiske og stilisti-
ske træk. Eksaminanden skal desuden 
sprogligt og stilistisk korrekt kunne 
dokumentere oversættelses-metodisk 
kompetence. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består i oversættelse til og fra 
dansk og afvikles på basis af udleveret 
tekstmateriale inden for centrale genrer 
såsom brochurer, beretninger, analyser 
og årsregnskaber samt artikler, ledere, 
kronikker m.v. i aviser og fagblade. 
Oversættelsen indeholder kommente-

ring vedrørende oversættelsen og/eller 
informationssøgningen. 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, 
udgør max. 5.000 tegn. Omfanget af 
opgavebesvarelsen, inkl. oversættelse, 
udgør max. 11.000 tegn. Omfanget af 
besvarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives to karakterer efter 13-
skalaen, én for oversættelse til frem-
medsproget med tilknyttede kommenta-
rer og én for oversættelse fra fremmed-
sproget med tilknyttede kommentarer. 
Prøven bestås på gennemsnittet af de to 
karakterer. Kravet om et gennemsnit på 
mindst 6 kan ikke opfyldes ved oprun-
ding. 

Der vil ved bedømmelsen især blive 
lagt vægt på, om der er tale om en fag-
ligt dækkende oversættelse på et termi-
nologisk og idiomatisk korrekt fag 
sprog med anvendelse af de for områ- 
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det og genren typiske grammatiske og 
stilistiske træk. Hver af de to karakterer 
fremkommer ved en samlet vurdering 
af oversættelse hhv. til og fra fremmed-
sproget og kommentarer, samt de øvri-
ge elementer der måtte indgå, således at 
hovedvægten vil blive lagt på kvalite-
ten af oversættelserne. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE OG 

REDEGØRELSE I ØKONOMISK SPROG 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Eksaminanden skal kunne oversætte 
komplekse danske og fremmedsprogli-
ge tekster til ækvivalerende fremmed-
sproglige og danske tekster samt kunne 
foretage anden form for bearbejdning 
af økonomiske tekster. Oversættelsen 
skal være fagligt dækkende og være 
affattet på et terminologisk og idioma-
tisk korrekt sprog med anvendelse af de 
for området og genren typiske gramma-
tiske og stilistiske træk. Desuden skal 
eksaminanden sprogligt og stilistisk 
korrekt kunne dokumentere oversættel-
sesmetodisk kompetence samt forståel-
se for økonomiske sammenhænge og 
problemstillinger. 
 
Eksaminanden skal ligeledes mundtligt 
på fremmedsproget kunne redegøre for 
centrale begreber og sagsforhold og 
kunne dokumentere forståelse for 
sammenhænge og problemstillinger 
inden for de i undervisningsgruppens 

studievejledning fastsatte økonomiske 
områder. Det kan ved undervisnings-
gruppens studievejledning besluttes, at 
ét eller flere emner erstattes af selvlæst 
stof efter aftale med eksaminator. Ek-
saminanden skal desuden mundtligt 
kunne oversætte komplekse økonomi-
ske tekster imellem dansk og fremmed-
sproget. Fremstillingen skal være ind-
holdsmæssigt dækkende og sprogligt 
korrekt. 
 
Prøvebeskrivelse 
Skriftlig del 
Prøven afvikles på basis af et udleveret 
tekstmateriale inden for centrale genrer 
såsom årsregnskaber, brochurer, beret-
ninger, analyser, samt artikler, ledere, 
kronikker m.v. i aviser og fagblade, og 
består i oversættelse og version. Den 
kan desuden omfatte andre former for 
sprogproduktion f.eks. i form af referat, 
resumé, revision m.v. 
 
Til opgaven knyttes en række spørgs-
mål af oversættelsesteoretisk, faglig 
eller fagsproglig art, som relaterer sig 
til prøvematerialet. Som eksempel kan 
nævnes oversættelsesmetodiske kom-
mentarer, uddybning af specifikke 
økonomiske problemstillinger, ind-
hentning af økonomiske data samt ter- 
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minologisk og fagsprogslingvistisk  
analyse. 
 
Mundtlig del 
Prøven består i en samtale om økono-
miske forhold og sammenhænge med 
udgangspunkt i rapporten samt det ud-
leverede tekstmateriale. Ved den 
mundtlige prøve kan der endvidere 
prøves i ekstemporal oversættelse. 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, 
udgør max. 5.000 tegn. Omfanget af 
den skriftlige rapport, inkl. oversættel-
sen, udgør max. 22.000 tegn. Omfanget 
af besvarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Der gives 1 uge til den skriftlige prøve. 
Den mundtlige prøve finder sted max. 
5 uger efter fristen for rapportens afle-
vering. Bedømmelsen af den skriftlige 
opgave skal foreligge senest 1 uge før 
den mundtlige prøve afholdes. Den 
mundtlige prøve varer 30 min. inkl. 
votering. Der gives ikke forberedelses-
tid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 

Bedømmelse 
Der gives tre karakterer efter 13-
skalaen, to for den skriftlige del og én 
for den mundtlige del. For den skriftli-
ge del gives der én karakter for over-
sættelse til fremmedsproget med til-
knyttede kommentarer og én for over-
sættelse fra fremmedsproget med til-
knyttede kommentarer. Hver af de to 
karakterer for den skriftlige del frem-
kommer ved en samlet vurdering af 
oversættelse hhv. til og fra fremmed-
sproget og kommentarer, samt de øvri-
ge elementer der måtte indgå, således at 
hovedvægten vil blive lagt på kvalite-
ten af oversættelserne. 
Karakteren for den mundtlige del 
fremkommer ved en vurdering af det 
faglige indhold og eksaminandens 
sproglige kompetence. Den sproglige 
kompetence indgår i den mundtlige ka-
rakter med 1/3. Prøven bestås på gen-
nemsnittet af de tre karakterer. Kravet 
om et gennemsnit på mindst 6 kan ikke 
opfyldes ved oprunding.  
Der kan desuden gives en karakter efter 
13-skalaen for den mundtlige sprog-
færdighed for de studerende, der ønsker 
denne vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: TOLKNING 
 
PRØVEKODE: P4 
ECTS: 10 
Prøvetype M: Mundtlig prøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 
 
Prøvekrav 
Kandidaten skal kunne udføre tolke-
opgaver, som er almindeligt forekom-
mende inden for translatørerhvervet. 
Dette indebærer, dels at kandidaten er i 
stand til at overføre mundtlige oplæg til 
og fra fremmedsproget meningsmæs-
sigt dækkende samt under overholdelse 
af såvel sproglige normer som de for 
tolkning gældende etiske og præsenta-
tionstekniske normer, dels at kandida-
ten behersker de relevante tolketeknik-
ker, dvs. både simultan og konsekutiv 
tolkning. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven omfatter en opgave i konseku-
tiv tolkning og/eller en opgave i simul-
tantolkning. Opgaven i konsekutiv 
tolkning omfatter en dialog inden for 
rets- eller polititolkning. Opgaven i si-
multantolkning omfatter et foredrag af 
økonomisk, juridisk, teknisk, politisk, 
kulturel eller anden samfunds- 

relevant karakter. I simultantolkning 
prøves der til og/eller fra fremmed-
sproget. 
 
Varighed 
30 minutter inkl. votering. Der kan gi-
ves forberedelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren fremkommer ved en hel-
hedsvurdering af præstationen. Når der 
prøves i både simultan og konsekutiv 
tolkning, indgår de to discipliner i den 
samlede karakter med en vægt på 50% 
hver. 
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Prøvetitel: PUBLIC RELATIONS I: 

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG 

FORMIDLING 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport  
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
I forbindelse med projektrapporten skal 
den studerende kunne demonstrere teo-
retisk indsigt i public relations kom-
munikation samt viden om relevante 
kommunikationsteorier og de grund-
læggende principper for tilrettelæggel-
se af informationsarbejde. Desuden 
skal den studerende beherske alminde-
lige principper for rapportskrivning 
samt kunne udtrykke sig sprogligt kor-
rekt. 
 
I forbindelse med den mundtlige frem-
læggelse og diskussion skal den stude-
rende i dialog med eksaminator kunne 
uddybe indholdet i rapporten samt do-
kumentere kendskab til det behandlede 
område. Desuden skal den studerende 
beherske almindelige principper for 
mundtlig præsentation samt kunne ud-
trykke sig sprogligt korrekt på frem-
medsproget. 

Prøvebeskrivelse 
Der udarbejdes løbende en rapport, der 
analyserer og vurderer eksisterende 
dansk og/eller fremmedsproget PR-
materiale med henblik på de valgte 
kommunikationsstrategier m.v. Rap-
portens emne fastlægges i samarbejde 
med vejleder. De studerende er selv 
ansvarlige for at tilvejebringe rappor-
tens empiriske grundlag. Den mundtli-
ge prøve afholdes max. 5 uger efter fri-
sten for rapportens aflevering. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 22.000 tegn. Omfanget af be-
svarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende, og afle-
veringsfrist meddeles ved opslag. Der 
gives 30 min. til den mundtlige prøve 
inkl. votering. Ingen forberedelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Rapporten skrives på fremmedsproget. 
Der gives én karakter efter 13-skalaen.  
Karakteren fremkommer ved en ligelig 
vægtning af rapporten, indholdet af den 



Studieordning af 1.september 2006 

 

 

 

85 

mundtlige præstation, samt eksaminan-
dens sproglige kompetence. Der kan 
derudover gives én karakter efter 13-
skalaen for den mundtlige sprog-
færdighed for de studerende, der ønsker 
denne vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: PUBLIC RELATIONS II: 

VIRKSOMHEDER / ORGANISATIONER 

OG KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
I forbindelse med projektrapporten skal 
den studerende kunne demonstrere vi-
den om den interne og eksterne kom-
munikations struktur og funktion i 
virksomheder/organisationer med sær-
ligt henblik på valg af kommunikati-
onsstrategier (fra koncept til praktisk 
udførelse) inden for relevante genrer. 
Desuden skal den studerende beherske 
almindelige principper for rapport-
skrivning samt udtrykke sig sprogligt 
korrekt. 
 
I forbindelse med den mundtlige frem-
læggelse og diskussion skal den stude-
rende i dialog med eksaminator kunne 
uddybe indholdet i rapporten samt do-
kumentere kendskab til det behandlede 
område. Desuden skal den studerende 
beherske almindelige principper for 
mundtlig præsentation samt kunne ud-

trykke sig sprogligt korrekt på frem-
medsproget. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af udarbejdelse af et PR-
materiale på fremmedsproget med en 
dertil hørende projektrapport, der rede-
gør for valg af kommunikationsstrategi 
m.v. Produktets form fastlægges i sam-
arbejde med vejleder. Produktet kan 
have form af udkast til en virksom-
hedsbrochure, en plan for en informati-
ons- eller reklamekampagne, et dias-
show, et videobånd til virksomheds-
præsentation eller lignende. Den 
mundtlige prøve afholdes max. 5 uger 
efter fristen for aflevering af rapporten. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 22.000 tegn. Omfanget af be-
svarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende. Der gi-
ves 30 min. til den mundtlige prøve 
inkl. votering. Ingen forberedelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
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Bedømmelse 
Rapporten skrives på fremmedsproget. 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren fremkommer ved en ligelig 
vægtning af rapporten, det udarbejdede 
PR-materiale og indholdet af den 
mundtlige præstation. Den studerendes 
sproglige kompetence indgår med 1/3 i 
hver af ovenstående elementer. Der kan 
derudover gives én karakter efter 13-
skalaen for den mundtlige sprogfær-
dighed for de studerende, der ønsker 
denne vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: INTERNATIONALT 

INFORMATIONSARBEJDE OG 

INTERNATIONAL 

MARKEDSKOMMUNIKATION 
 
Prøvekode: P4 
ECTS: 10 
Prøvetype M: Mundtlig prøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Den studerende skal kunne dokumente-
re viden om internationale medier og 
de vigtigste elementer i markedskom-
munikation på internationale markeder, 
herunder interkulturelle kommunikati-
onsparametre inden for relevante gen-
rer og medier samt markedsføringsstra-
tegier og medieplanlægning. Desuden 
skal den studerende beherske alminde-
lige principper for mundtlig præsenta-
tion samt kunne udtrykke sig sprogligt 
korrekt på fremmedsproget. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven har form af en mundtlig prøve 
på fremmedsproget på grundlag af en 
på forhånd stillet opgave. 
 
Varighed 
Der gives 7 dage til løsning af opgaven  
 

og til udarbejdelse af en præsentation. 
Til selve prøven gives 30 min. inkl. 
votering. Ingen forberedelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren fremkommer ved en ligelig 
vægtning af form og indhold af den 
forelagte præsentation med efterføl-
gende diskussion samt eksaminandens 
sproglige kompetence. Der kan des-
uden gives én karakter efter 13-skalaen 
for den mundtlige sprogfærdighed for 
de studerende, der ønsker denne vurde-
ret i prøven. 
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Prøvetitel: PRAKTIK (PRØVE I) 
 
Prøvekode: P5  
ECTS: 10 
Prøvetype I: Intern rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Den studerende skal kunne demonstre-
re evne til at behandle en praktisk 
og/eller teoretisk problemstilling, som 
knytter sig til praktikopholdet samt be-
herske almindelige principper for rap-
portskrivning. Den studerende skal 
desuden kunne udtrykke sig sprogligt 
korrekt. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven har form af en skriftlig rapport, 
der udarbejdes løbende i forbindelse 
med praktikopholdet. Praktikrapporten 
skrives på fremmedsproget. 
 
Varighed 
Under og i forlængelse af et praktik-
ophold på mindst 8 uger, som er hen-
lagt til en udenlandsk eller dansk virk-
somhed/organisation, udarbejder den 
studerende en skriftlig rapport. Det 
fremgår af de enkelte undervisnings-
gruppers studievejledning, hvor lang 

tid efter et afsluttet praktikophold, der 
kan gå, inden rapporten afleveres. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 11.000 tegn. Omfanget af be-
svarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Censur 
Rapporten bedømmes af praktikvej-
lederen (faglæreren). 
 
Bedømmelse 
Bestået/ikke bestået. 
Eksaminandens sproglige kompetence 
indgår med 1/3 i bedømmelsen. 
 
Bemærk at studerende, der vælger 
prøve I, ikke også kan tage praktik i 
forbindelse med en valgprøve. 
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Prøvetitel: EU, VIRKSOMHEDEN OG 

BORGERNE 
 
Prøvekode: P1 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
 
Prøvekrav 
Ved bedømmelsen af de under a) (jf. 
Prøvebeskrivelse) nævnte elementer 
vurderes de studerendes kendskab til 
den overordnede kommunikations-
struktur, som de vigtigste aktører på 
den europæiske scene arbejder inden 
for, når de udveksler informationer og 
forsøger at påvirke hinanden (Hvem 
indgår i en etableret interaktion med 
hinanden, i hvilke situationer og under 
hvilke betingelser; hvad indebærer den 
strategiske planlægning og efterfølgen-
de afvikling af kommunikationen). 
Desuden vurderes evnen til at indplace-
re casen i en større sammenhæng (poli-
tisk, økonomisk, kulturel mv.). 
Ved bedømmelsen af de under b) (jf. 
Prøvebeskrivelse) nævnte elementer 
vurderes evnen til at producere en ef-
fektiv tekst på baggrund af viden om en 
specifik kontekst, mål og strategier og 
de gennemgåede tekstuelle virkemidler. 
Desuden vurderes den sproglige kor-
rekthed. 
 

Prøvebeskrivelse 
Prøven består af 

a) en analyse af en stillet case og 
udarbejdelse af en kommunikati-
onsplan på basis heraf. 
Kommunikationsplanen affattes 
på dansk eller engelsk. 

b) produktion af en eller flere  
tekster på engelsk, som en kon-
kret udmøntning af den opstille-
de kommunikationsplan. 
 

Omfang 
Omfanget af opgavebesvarelsen udgør 
max. 11.000 tegn. Omfanget af besva-
relsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren fremkommer ved, at ind-
holdet vægter 2/3, og den sproglige ud-
formning vægter 1/3. Der anlægges dog 
en helhedsbetragtning. 
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Prøvetitel: PROJEKTSTYRING 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
 
Prøvekrav 
I rapporten skal de studerende doku-
mentere, at de har kendskab til projekt-
arbejdsformen samt de værktøjer, der 
er nødvendige for planlægning, ledelse 
og opfølgning af projekter. Der skal 
gøres rede for projektets problemstil-
ling, indhold, faser, overordnede ram-
mer og mål, risikostyring samt succes-
kriterier. De studerende skal ligeledes 
kunne inddrage betydningen af politisk 
kommunikation/lobbyisme og/eller 
netværksdannelse og/eller fundraising. 
De almindelige principper for rapport-
skrivning skal overholdes. 
 
I den mundtlige prøve skal de stude-
rende kunne fremlægge rapportens 
problemstilling, indholdsmæssige ho-
vedtræk og konklusion på en overskue-
lig og systematisk måde. De skal kunne 
uddybe og diskutere indholdet i rappor-
ten og dokumentere kendskab til de 
behandlede emneområder. 
 
 
 

Prøvebeskrivelse 
Prøven består af en projektrapport med 
efterfølgende mundtlig prøve. Emnet 
for projektrapporten skal godkendes af 
underviseren. Rapporten skrives på 
dansk eller engelsk. 
Den mundtlige prøve består af en præ-
sentation af rapporten med efterfølgen-
de diskussion. Prøven kan foregå på 
dansk eller engelsk. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 22.000 tegn. Omfanget i tegn 
(ekskl. blanktegn) skal påføres rappor-
ten. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende. Afleve-
ringsfristen meddeles ved opslag. Den 
mundtlige prøve har en varighed på 30 
min. inkl. votering. Der er ingen forbe-
redelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren fremkommer ved, at rap- 
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porten vægter 2/3, og den mundtlige  
prøve vægter 1/3. Der anlægges dog en 
helhedsbetragtning. 
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Prøvetitel: FORHANDLINGSTEKNIK 
 
Prøvekode: P4 
ECTS: 10 
Prøvetype M: Mundtlig prøve 
 
Prøvekrav 
Ved bedømmelsen af præstationen vur-
deres de studerendes teoretiske indsigt i 
forhandlingsteknik, herunder kendskab 
til forhandlingstyper og – strategier 
(win-lose, lose-win, win-win). Desuden 
skal de studerende dokumentere deres 
indsigt i pågældende kulturelle for-
handlings-karakteristika og i sammen-
hængen mellem kultur og forhandling. 
Endvidere vurderes kendskabet til nati-
onale kommunikative konventioner, og 
endelig vurderes evnen til at strukturere 
og gennemføre forhandlingen.  
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af gennemførelse af en 
forhandling med eksaminatoren som 
den ene part og eksaminanden som den 
anden. Forhandlingen gennemføres på 
fremmedsproget på grundlag af et ud-
leveret oplæg på dansk og/eller frem-
medsproget.  
 
Efter forhandlingen evaluerer eksami-
nanden sin egen rolle under forhand-
lingsforløbet i forhold til de opstillede 

mål og gør rede for forhandlingens op-
bygning. I den forbindelse indgår ek-
saminanden i en diskussion med eksa-
minator og censor, der kan stille uddy-
bende spørgsmål. 
 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Der er 60 minut-
ters forberedelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Eksaminandens sproglige kompetence 
indgår med 1/3 i karakteren. Desuden 
kan der gives en karakter efter 13-
skalaen for den mundtlige sprogfær-
dighed for de studerende, der ønsker 
denne vurderet i prøven.  
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Prøvetitel: NYE EUROPÆISKE IDÉER 
 
Prøvekode: P6 
ECTS: 10 
Prøvetype H: Skriftlig hjemme-
opgave 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den skriftlige hjem-
meopgave skal den studerende doku-
mentere sin viden om nye europæiske 
idéer ved at sætte den valgte problem-
stilling i relation til fagets overordnede 
tema. Det overordnede emne bliver 
fastlagt af underviseren før undervis-
ningsforløbets begyndelse og kunne 
f.eks. være "Fremtidens europæiske 
virksomhed", "EU 2010", "Bioteknolo-
gi og europæiske forbrugere", "Migra-
tion i Europa – før og nu" o.l. 
Den studerende skal desuden vise ev-
nen til at sammenstille kilder fra for-
skellige fagområder på kreativ, kritisk 
og fokuseret vis, eksempelvis ved at 
inddrage nye indsigter fra forskellige 
områder som sociologi, naturvidenskab 
og etik. Dermed skal det f.eks. kunne 
belyses, hvordan virksomheder kan 
markedsføre gensplejsede produkter i 
fremtiden under hensyntagen til den 
skepsis, som sociologi og forbrugerre- 
 

search kan konstatere over for sådanne 
produkter. Delanalyserne skal også af-
spejle en metodisk bevidsthed om 
holdbarheden af teoretiske udsagn og 
empiri. 
 
Prøvebeskrivelse 
Den studerende belyser i den skriftlige 
hjemmeopgave en problemstilling, som 
skal godkendes af underviseren. Der er 
forholdsvis brede rammer for valg af 
emne, dog skal tværfaglighed, relevans 
i forhold til faget samt metodiske kvali-
tetskriterier overholdes. Der kan i op-
gaven inddrages empirisk materiale. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemmeop-
gave udgør max. 30.000 tegn. Omfan-
get i tegn skal påføres hjemmeopgaven. 
 
Varighed 
Der gives en tidsfrist for rettidig indle-
vering af den skriftlige hjemmeopgave. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen.  
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Prøvetitel: VALGFRI PRØVE 

TILKNYTTET FREMMEDSPROGET 
 
Prøvekode: VF-S 
ECTS:10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Den studerende vælger selv et emne-
område for prøven VF-S. Der gælder 
flg. generelle krav: 

 
1. Emnet skal af studienævnet kunne 

godkendes som relevant for cand-
ling.merc. uddannelsen i det pågæl-
dende sprog. 

2. Der skal blandt det samlede lærer-
korps kunne findes en fagkyndig, der 
kan påtage sig at fungere som vejle-
der/eksaminator. 

 
Ved godkendelse af rapportens pro-
blemformulering sikrer eksaminator, at 
opgaven lægger op til en tilstrækkelig 
bred, præcis og nuanceret skriftlig be-
handling med mulighed for passende 
hensyntagen til den opgivne litteratur. 
(Se desuden afsnittet om Tilmeldings-
skema til valgprøver under afsnittet 
Praktiske forhold). 

I den mundtlige prøve skal de stude-
rende: 
• i dialog med eksaminator kunne ud-

dybe indholdet i rapporten, samt 
dokumentere kendskab til det be-
handlede område 

• kunne udtrykke sig sprogligt korrekt 
på fremmedsproget. 

 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af en fri, skriftlig rapport 
med selvvalgt emne med efterfølgende 
mundtlig prøve i tilknytning til det stu-
derede fremmedsprog. Rapporten skri-
ves på fremmedsproget. 
 
Omfang  
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 22.000 tegn. Omfanget af be-
svarelsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende, og afle-
veringsfristen meddeles ved opslag. 
Den mundtlige prøve har en varighed 
på 30 min. inkl. votering. Ingen forbe-
redelsestid. Den mundtlige prøve af-
holdes max. 5 uger efter afleverings-
fristen for den skriftlige rapport. 
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Censur 
Intern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalen, 
der fremkommer ved en ligelig vægt-
ning af rapport og indholdet af den 
mundtlige præstation samt eksaminan-
dens sproglige kompetence. Der kan 
desuden gives en karakter efter 13-
skalaen for den mundtlige sprogfær-
dighed for de studerende, der ønsker 
denne vurderet ved prøven. 
 
Som alternativ til ovenstående kan  
enhver P-prøve inden for fremmed-
sproget, hvor der er en mundtlig eksa-
mensaktivitet,  aflægges som VF-S 
prøve. I så fald følger prøvetypen og 
censurformen den valgte prøve. Det 
forudsættes dog, at P-prøven ikke af-
lægges som profilprøve i løbet af stu-
dietiden. 
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Prøvetitel: VALGFRI PRØVE 
 
Prøvekode: VF-1 og VF-2 
ECTS: 10 
Prøvetype: H  
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Den studerende vælger selv et emne-
område for prøverne VF-1 og VF-2. 
Der gælder følgende generelle krav: 
 
1. Emnet skal af studienævnet kunne 

godkendes som relevant for cand.-
ling. merc. uddannelsen i det pågæl-
dende sprog. 

2. Der skal blandt det samlede lærer-
korps kunne findes en fagkyndig, der 
kan påtage sig at fungere som vejle-
der/eksaminator. 

 
Ved godkendelse af hjemmeopgavens 
problemformulering sikrer eksamina-
tor, at opgaven lægger op til en til-
strækkelig bred, præcis og nuanceret 
skriftlig behandling med mulighed for 
passende hensyntagen til den opgivne 
litteratur. (Se desuden afsnittet om 
Tilmeldingsskema til VF-prøver under 
afsnittet Praktiske forhold). 
 
 

Prøvebeskrivelse 
Prøven består af en fri, skriftlig 
hjemmeopgave med selvvalgt emne. 
Prøven kan skrives på dansk eller på 
fremmedsproget. Hvis den studerende 
vælger VF-1 eller VF-2 inden for tolk-
ning, erstattes hjemmeopgaven af en 
mundtlig prøve (M), og der vil være 
tilknyttet en censor. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemme-
opgave udgør max. 30.000 tegn. 
Omfanget af besvarelsen i tegn (ekskl. 
blanktegn) skal påføres opgavebe-
svarelsen. 
 
Censur 
Ingen censur. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Skrives hjemmeopgaven på fremmed-
sproget indgår eksaminandens sprogli-
ge kompetence med 1/3.  
 
Som alternativ til ovenstående kan du 
vælge at aflægge en profilprøve som 
valgprøve, eller du kan vælge at tage et 
praktikophold i forbindelse med en  
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valgprøve. I disse tilfælde gælder føl-
gende: 
 
Profilprøve som valgprøve 
Enhver af prøverne P1-P4, der ikke er 
aflagt som profilprøve, kan aflægges 
som VF-1 eller VF-2. I så fald følger 
prøvetypen og censurformen den valgte 
prøve. Der kan ikke aflægges prøve i 
mundtlig sprogfærdighed i forbindelse 
med VF-1 og VF-2-prøver, der be-
dømmes af eksaminator alene. 
  
Praktik i forbindelse med en valg-
prøve 
Under valgområdet kan du vælge at 
tage et praktikophold på mindst 8 uger, 
som er henlagt til en udenlandsk eller 
dansk virksomhed/organisation. Under 
og i forlængelse af praktikopholdet ud-
arbejder den studerende en skriftlig 
rapport. Rapporten skal bestå i en ar-
gumenteret fremstilling af en problem-
stilling fra praktikperioden, som for-
ankres i relevant videnskabelig littera-
tur. 
 
Praktikrapportens omfang sættes til 
max. 11.000 tegn. Omfanget af besva-
relsen i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 

Studerende, der tager prøve I på II-
profilen, kan ikke vælge praktik under 
valgområdet. 
 
Praktikophold, der skal danne grundlag 
for prøven, skal afvikles efter at mindst 
én TT,- II- eller EUS-profilprøve er be-
stået.  
 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: MUNDTLIG 

SPROGFÆRDIGHED 
  
Prøvekode: B2, P3 (TT & II), P4 (II 
& EUS), VF-S 
Prøvetype: Se beskrivelsen af oven-
nævnte prøver 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøve-
typer) 

 
Prøvekrav 
Den studerende skal være i stand til at 
udtrykke sig flydende på fremmespro-
get. Sproget skal være grammatisk, idi-
omatisk og fonetisk korrekt. 
 
Mundtlig sprogfærdighed kan prøves 
efter den studerendes eget valg ved flg. 
mundtlige prøver: 
TT-profilen:    B2, P3 eller VF-S 
II-profilen:    B2, P3, P4 eller VF-S 
EUS-profilen: B2, P4 eller VF-S 
Der henvises derfor til beskrivelsen af 
disse prøver. 
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Prøvetitel: SPECIALE 
 
Prøvekode: S 
ECTS: 30 
Prøvetype: Fri, selvstændig afhand-
ling med mundtligt forsvar 
 
  
Prøvebeskrivelse 
Specialet er en fri, selvstændig afhand-
ling. Afhandlingen kan skrives på 
dansk eller det studerede fremmed-
sprog efter aftale med specialevejleder. 
Specialet skal indeholde et resumé på 
max. 4.400 tegn (ekskl. blanktegn). Re-
suméet skal være på det studerede 
fremmedsprog.  
 
Specialeemner 
1. Specialet kan være relateret til det 

studerede fremmedsprog, samfunds- 
og kulturforhold i bredeste forstand 
eller kommunikation i fremmed-
sprogslandet/landene. Fokus kan 
lægges på fremmedsproget eller 
forhold i fremmedsprogslandet, eller 
der kan være tale om studier af kon-
trastiv art, der ligeledes inddrager 
hhv. dansk eller andre sprog hhv. 
forhold i Danmark eller andre lande. 

 
 

2. Endvidere kan specialet bestå i be-
handling af teoretiske problemstil-
linger af mere generel art inden for 
sprog og kommunikation. 
 

Empirisk materiale skal i rimeligt om-
fang stå i forhold til opgavens art og 
hidrøre fra/inddrage det studerede 
fremmedsprog eller forhold i fremmed-
sprogslandet. 
 
Specialevejledning 
Tilmelding til specialevejledning hos 
en vejleder sker ved aflevering af en 
specialetilmeldingsblanket. Blanketten 
fås hos institutsekretæren. 
Ved specialer af type 1) vælges en vej-
leder fra den pågældende undervis-
ningsgruppe. Ved specialer af type 2) 
vælges en vejleder fra undervisnings-
gruppen eller fra instituttet i øvrigt. I 
begge tilfælde kan der evt. tilknyttes 
såvel en hoved- som en bivejleder. 
 
Specialet kan udarbejdes i grupper på 
max. 3 studerende under forudsætning 
af, at hver enkelt studerendes bidrag 
tydeligt kan identificeres. 
 
Omfang 
Hvis specialet udarbejdes af én stude- 
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rende er omfanget 50-80 A4 sider à 
2.200 tegn, ekskl. bilag. For grupper 
med 2 studerende er omfanget 75-120 
normalsider, og for grupper med 3 stu-
derende er omfanget 100-150 normal-
sider. Afhandlingens omfang i tegn 
(ekskl. blanktegn) skal anføres i specia-
let. 
 
Varighed 
Specialeafhandlingen forsvares ved en 
mundtlig prøve, der har en varighed på 
45 minutter inkl. votering. Der er ingen 
forberedelsestid. Den mundtlige prøve 
afholdes max. 8 uger efter afleveringen 
af specialet. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren gives i forbindelse med det 
mundtlige forsvar. Der foretages en 
samlet bedømmelse af specialet og det 
mundtlige forsvar, dog således at ho-
vedvægten lægges på specialet. Ved 
bedømmelsen vil der blive lagt vægt på 
følgende kriterier: 
 
• Tager behandlingen sigte på for-

hold, som er væsentlige for emnet? 
 

• Er materialet velvalgt? 
• Er metoden hensigtsmæssig og an-

vendt med forståelse? 
• Er de fremlagte oplysninger korrek- 
 te og dokumenterede? 
• Er der vist kritisk sans ved anven-

delsen af materiale og sekundærlit-
teratur? 

• Er der dokumenteret kendskab til 
den videnskabelige litteratur, der er 
relevant for behandlingen af emnet? 

• Er terminologien præcis og konse-
kvent anvendt? 

• Er der et rimeligt forhold mellem 
refererende fremstilling, kommente-
rende stillingtagen og egne iagtta-
gelser? 

• Er der vist selvstændighed i iagtta-
gelse, analyse, argumentation og 
påvisning af sammenhænge? 

• Er kompositionen logisk og præget 
af overblik? 

• Er fremstillingen klar, fri for indre 
modsigelser og tilfredsstillende i sin 
udformning? 

• Er præsentationen og diskussionen i 
forbindelse med det mundtlige for-
svar af specialet klar og sammen-
hængende? 

 
Der foretages en helhedsvurdering af, 
hvordan du har opfyldt de ovenfor an-
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førte krav både i specialeafhandlingen 
og under det mundtlige forsvar. I be- 
dømmelsen indgår også det resumé, der 
ledsager specialet.  
 
Såfremt et speciale bedømmes som 
”ikke bestået”, kan samme speciale 
bruges som udgangspunkt for et revide-
ret speciale, som afleveres og bedøm-
mes efter normal praksis. 
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Kapitel 10: Generelle eksa-

mensbestemmelser 
 
Prøverne 

Prøverne aflægges hver for sig i den 
rækkefølge, den studerende ønsker. 
 
Prøverne aflægges i de to faste eksa-
mensterminer (december-januar og 
maj-juni) med følgende forbehold: Der 
gælder særlige frister i forbindelse med 
Prøve I: Projekt på profilen Internatio-
nal informationsmedarbejder. Der kan 
desuden efter studienævnets beslutning 
afviges fra de faste terminer i forbin-
delse med frie hjemmeopgave. 
 
En prøve med vurdering efter 13-
skalaen er bestået, når den er blevet 
vurderet til karakteren 6 (seks) eller 
derover. Under andre vurderingsformer 
angives det ved ”bestået”, at en prøve 
er bestået. 
 

Omprøve 

Opnås ikke karakteren 6 (eller ”bestå-
et”) ved en prøve, kan den studerende 
indstille sig til samme prøve i en senere 
eksamenstermin. 
Særlig regel for omprøve i mundtlig 
sprogfærdighed: Prøven i mundtlig 
sprogfærdighed skal efter den stude-

rendes eget valg lægges i forbindelse 
med den mundtlige del af enten B2, P3, 
P4 eller VF-S. Endvidere skal en evt. 
omprøve så vidt muligt lægges i for-
bindelse med én af disse prøver. Hvis 
dette ikke kan lade sig gøre, træffer 
studienævnet i konkrete tilfælde be-
slutning om, under hvilke former den 
skal aflægges. 
 
Individuelle prøver/gruppeprøver 
Alle mundtlige prøver er individuelle. 
 
Skriftlige prøver kan enten være indi-
viduelle prøver eller gruppeprøver.  
Den studerende har altid ret til at afle-
vere en individuel skriftlig besvarelse. 
 
Både ved individuelle prøver og ved 
gruppeprøver skal der ske en individuel 
bedømmelse af den studerendes præ-
sentation. Ved skriftlige gruppeopgaver 
skal den enkelte deltagers bidrag tyde-
ligt fremgå. 
 
Antal evalueringsforsøg 

Man kan højst deltage i en prøve, her-
under aflevere hjemmeopgavebesvarel-
se eller specialeafhandling, tre gange. 
 

Kandidatstudienævnet for Sprog og 
Erhvervskommunikation kan i ganske 
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særlige tilfælde tillade et fjerde eksa-
mensforsøg. 

Eksamenstilmelding 

Ved alle eksaminer er der krav om til-
melding inden en bestemt frist. 
 

Eksamensframelding 

Fristen for framelding er senest 14 dage 
før afholdelse af den pågældende prø-
ve. 
Personlig framelding sker ved hen-
vendelse på Studieadministrationen, 
hvor en særlig blanket skal udfyldes. 
Studiekort skal medbringes. 
Skriftlig framelding skal indeholde op-
lysninger om navn, personnummer og 
de frameldte prøver.  
Er de studerende tilmeldt en eksamen 
uden rettidigt at have frameldt sig, be-
tragtes tilmeldingen altid som et eksa-
mensforsøg. 
 
Særlige regler i forbindelse med 

dagsprøven 

• Afhentning af opgaven 
Opgaven kan afhentes elektronisk. 
Se vejledning om dette på Studiein-
fo (www.asb.dk/studinfo) under in-
formationerne om eksamen. Opga-
ven kan også afhentes på Studiead-
ministrationen (B4). I begge tilfælde 
kan afhentning ske fra kl. 8.15. 

 

• Eksamensmaterialer 
Eksaminanderne skal selv medbrin-
ge skrivematerialer og evt. hjælpe-
midler, hvis opgaven ønskes løst på 
HHÅ. Alle hjælpemidler må benyt-
tes. 

 
• Under eksamen 

Den ansvarlige faglærer vil inden 
for den første time kunne kontaktes 
pr. telefon for evt. afklaring af 
tvivlsspørgsmål i forbindelse med 
opgaveteksten. 

 
• Selvstændighed 

Dagsprøven er en individuel prøve, 
der skal udarbejdes selvstændigt af 
den enkelte studerende, og der sker 
en individuel bedømmelse af den 
studerendes præstation. 

 
• Aflevering af opgaven 

Opgaven kan afleveres elektronisk. 
Se vejledning om dette på Studiein-
fo (www.asb.dk/studinfo) under in-
formationerne om eksamen.  

 
Fra kl. 8.15-14.00 kan aflevering 
også ske på Studieadministrationen 
(B4), og fra kl. 14.00-20.15 i In-
formationen over for hovedindgan-
gen. Opgaven skal afleveres i 3 ek-
semplarer. 
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I begge tilfælde skal opgaven afle-
veres senest kl. 20.15. 
 

Overtrædelse af eksamensregler 

Hvis en eksaminand ikke overholder 
eksamensreglerne, kan det medføre af-
visning af besvarelsen. Rektor kan i 
sådanne tilfælde beslutte at bortvise 
vedkommende fra samtlige prøver i den 
aktuelle eksamenstermin. 
 
Sygdom m.v 

Hvis man på grund af sygdom eller lig-
nende ikke kan deltage i eller fuldføre 
en prøve eller hjemmeopgave, kan 
Kandidatstudienævnet for Sprog og 
Erhvervskommunikation efter ansøg-
ning give tilladelse til for sen framel-
ding. 
 
Hvis der for den pågældende studeren-
de vil blive tale om studieforsinkelse, 
kan studienævnet desuden give tilladel-
se til afholdelse af sygeeksamen eller 
forsinket aflevering. Når der afholdes 
sygeeksamen, kan også andre stude-
rende deltage, såfremt de efter ovenstå-
ende regel 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. 
 
Merit 

Studienævnet kan godkende, at uddan-
nelseselementer, der er gennemført ved 
en anden dansk eller udenlandsk vide-
regående uddannelsesinstitution, træder 
i stedet for uddannelseselementer i 
denne studieordning. Sådanne uddan-
nelseselementer bedømmes som ”be-
stået”, medmindre der er givet en ka-
rakter efter 13-skalaen ved den institu-
tion, hvor uddannelseselementet er 
gennemført. 
 

Eksamensbevis 
Handelshøjskolen udsteder bevis for 
bestået eksamen med angivelse af de 
aflagte prøver og de opnåede karakte-
rer. 
Studerende, der har aflagt prøverne P1 
- P4 inden for profilområdet Transla-
tør/tolk, vil få udstedt et eksamens-
bevis med titlen ”Cand.ling.merc. i 
<fremmedsprog> - Translatør/tolk-
profilen”. Studerende, der har aflagt 
prøverne P1 – P5 inden for profil-
området International informations-
medarbejder, vil få udstedt eksamens-
bevis med titlen ”Cand.ling.merc. i 
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<fremmedsprog> – International in-
formationsmedarbejder-profilen”. Stu-
derende, der har aflagt prøverne P1, P3, 
P4 og P6 inden for profilområdet Eu-
ropæiske Studier, vil få udstedt eksa-
mensbevis med titlen ”Cand.ling.merc. 
i <fremmedsprog> - Europæiske Studi-
er profilen. Studerende, der har gen-
nemført uddannelsen efter individuelt 
studieprogram, vil få udstedt et eksa-
mensbevis med titlen ”Cand.ling.merc. 
i <fremmedsprog>”. 
Studerende der forlader uddannelsen 
uden at have gennemført den, har ret til 
at få dokumentation for beståede prø-
ver. Dokumentationen påføres oplys-
ninger om prøvens art og den opnåede 
karakter. 
 

Eksamensresultater 

Resultaterne af de skriftlige prøver bli-
ver offentliggjort på Internettet på 
CampusNet. Der gives ikke telefonisk 
oplysning om eksamensresultater. 
 

Omprøver i forbindelse med den 

afsluttende eksamenstermin 

En studerende, der kun mangler at be-
stå en enkelt prøve, der ifølge studie-
vejledningen er placeret i den afslut-
tende eksamenstermin, har mulighed 
for at genindstille sig til prøven i sam-

me eksamenstermin eller i umiddelbar 
forlængelse heraf. 

Klager 

Klager over eksamensresultater skal 
indgives på et særligt skema, som ud-
leveres på Studievejledningen. 
 

Kapitel 11: Almindelige be-

stemmelser 
 
Studievejledning 
Der bliver af hver undervisningsgruppe 
udarbejdet en studievejledning. Studie-
vejledningen godkendes af studienæv-
net. 
 
Studievejledningen indeholder en bre-
dere redegørelse for uddannelsen, en 
praktisk vejledning for de studerende 
og oplysninger om andre forhold af 
betydning for de studerendes planlæg-
ning af deres studium. 
 
Dispensation fra studieordningen 
Studienævnet kan, når der foreligger 
særlige forhold, der begrunder dette, 
dispensere fra de bestemmelser i Stu-
dieordningen, der ikke er bundet i be-
kendtgørelsen, men alene fastsat af 
Handelshøjskolen.  
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Ønsker om dispensation fra bekendtgø-
relsen indsendes til ministeriet gennem 
højskolen, vedlagt højskolens kommen-
tarer. 
 

Kapitel 12: Ikrafttrædelses-

og overgangsbestemmelser 
 
Studieordningen træder i kraft og er 
gældende for studerende, der påbegyn-
der uddannelsen i 2006. Studienævnet 
kan fastlægge, hvornår der sidste gang 
afholdes eksaminer i henhold til tidli-
gere studieordninger. 
 

Kapitel 13: Gennemførsels-

frist 
 
Uddannelsen skal være afsluttet senest 
5 år efter påbegyndelsen af denne. 
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Bilag - Tysk

Anbefalet studieforløb og prøvetakt 
 Basisområde Prøvekode 1.sem

. 
2.sem

. 
3.sem

. 
4.sem

. 
Fælles forelæsninger i vi-
denskabsteori og metode 

Prøves flere steder     

Almen sproglig viden og 
metode 

B1  X   

 

Fagsproglig viden og meto-
de 

B2 X    

 Profilområde      
TT-
profil 

Tværsproglige forelæsnin-
ger for TT-profilen 

Prøves i profilprøver-
ne 

    

Introduktion til fagsprogs-
oversættelse 

Prøves i profilprøver-
ne 

    

Teknisk fagsprog P1/ P2 (Dagsprøve)   X  

Juridisk fagsprog P1/P2 (Dagsprøve) el. 
P3 (Rapport) 

 X   

Økonomisk fagsprog P1/P2 (Dagsprøve) el. 
P3 (Rapport) 

  X  

 

Tolkning P4 (Mundtlig prøve)   X  

Public Relations I P3 (Rapport) X    

Public Relations II P3 (Rapport)  X   

Int. informationsarbejde/ 
Int. markedskommunikation

P4 (Mundtlig prøve)   X  

II-
profil 

Praktik P5 (Intern rapport)    X 

Tværsproglige forelæsnin-
ger for EUS-profil 

Prøves i profilprøver-
ne 

    

EU, virksomheden og bor-
gerne 

P1/P2 (Dagsprøve) X    

EUS-
profil 

Projektstyring P3 (Rapport)  X   
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Forhandlingsteknik P4 (Mundtlig prøve)  X   

Nye europæiske idéer P4 (Hjemmeopgave)   X  

 Valgområde*      
 Valgfrit emne med tilknyt-

ning til fremmedsproget 
VF-S (Rapport) (X) (X) (X) (X) 

 
Valgfrie emner ** VF-1,VF-2 

(Hjemmeopgave) 
(X) (X) (X) (X) 

 Speciale      
 Speciale 

 
    X 

 
De tonede felter viser det anbefalede studieforløb, og i hvilke semestre kurserne ligger. 
De afkrydsede felter viser det anbefalede prøvetidspunkt.. 
 

*   Valgfrie emner: Der henvises i øvrigt til det aktuelle fagkatalog. 
** De valgfrie emner kan efter den studerendes eget valg være med eller uden tilknytning til fremmedsproget. 


