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Forord 
Velkommen til Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunika-
tion ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen udbydes med hjemmel i 
bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 
2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det er en to-årig uddannelse, 
hvori indgår en specialeafhandling.  
 
Formålet med uddannelsen er at udbygge dine kompetencer inden for det erhvervssproglige 
fagområde med henblik på at kvalificere dig til at løse sprog- og kommunikationsopgaver i 
såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder og organisationer på allerhøjeste faglige 
niveau og ved anvendelsen af videnskabelige arbejdsmetoder.  
 
Ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og gennemførlighed ligger hos Kandidat-
studienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, der ligeledes har ansvaret for undervis-
ningens lødighed og faglige dækning. 
 
Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, juni 2007. 
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Præsentation af studieorienterende materiale 
Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation forvalter bl.a. sit ansvar for ud-
dannelsen igennem offentliggørelsen af studieorienterende 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 (engelsk, fransk, spansk og 
tysk). Studieordningen er dit juridiske dokument, det dokument, der beskriver de prøver, ud-
dannelsen 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. Studievejledningen beskriver, hvordan undervisningsgrup-
pen har valgt at udfylde den fælles studieordning ud fra de særlige faglige hensyn og traditio-
ner, der præger studiet. Her anviser de enkelte undervisningsgrupper også eksempler på, hvor-
dan studiet bedst tilrettelægges og gennemføres på dit sprog. Studievejledningen er derfor 
udarbejdet af de enkelte undervisningsgrupper, men godkendt af kandidatstudienævnet. Stu-
dievejledningen for hvert sprog er aftrykt i studiehåndbogen for det pågældende sprog. 
 
Fagkataloget kan findes på CampusNet, som du får adgang til via StudieInfo. CampusNet er 
Handelshøjskolens webbaserede og interaktive kommunikationsværktøj. I Fagkataloget på 
CampusNet kan du finde de fag, der udbydes på uddannelsen. 
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Kort over skolen 
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Præsentation af administrationen 
Du vil i mange sammenhænge komme i kontakt med skolens administration. De væsentligste 
afdelinger fra et studiemæssigt synspunkt er nævnt nedenfor: 
 
Studieadministrationen  
(B-fløjen) tager sig af optagelse, eksamenstilmelding m.v. 
 
Studievejledningen, Sprog  
(B-fløjen) rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationsansøgninger m.v. 
samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager. Studielederen, som har kontor i 
L-bygningen, kan evt. også kontaktes. 
 
Studienævnssekretariatet (B-fløjen) modtager bl.a. sager til behandling i studienævnet. 
 
Planlægningskontoret (C-fløjen) 
udarbejder primært time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer 
ud og står for booking af undervisningslokaler. 
 
Stipendiekontoret (B-fløjen) behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. 
 
Institutsekretærerne, 
(L-bygningen) formidler bl.a. kontakt til den enkelte underviser. 
 
Internationalt Kontor  
(B-fløjen) oplyser bl.a. om udvekslingsmuligheder. 
 
Studienævnet er ansvarlig for cand.ling.merc.-uddannelsen. Studienævnet består af lærerre-
præsentanter og studenterrepræsentanter. Én af lærerrepræsentanterne er valgt studienævns-
formand. Studienævnet vælger af sin midte en næstformand blandt de studerende. 



Studievejledning – Fælles 
 

 8 

Cand.ling.merc.-uddannelsen 
 
Uddannelsens opbygning 
Cand.ling.merc.-uddannelsen, der er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, kvali-
ficerer dig til at varetage danske og udenlandske virksomheders og organisationers fremmed-
sproglige kommunikation på højeste niveau.  
 
Inden for fremmedsprog kan du læse CLM i engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at 
kommunikere professionelt på fremmedsproget, og uddannelsens specialiseringer (profiler) 
giver dig mulighed for at kombinere dine sproglige kompetencer med faglig viden inden for et 
bestemt område.  
 
Uddannelsen er bygget op over et Basisområde, som er obligatorisk for alle studerende, et 
Profilområde, hvor du kan vælge mellem tre forskellige profiler, og et Valgområde, hvor du 
yderligere kan specialisere dig ud fra særlige interesser og behov. Endelig er der en Speciale-
afhandling. 
 
Basisområdet 
Under basisområdet introduceres du til sprog- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder, 
som anvendes i studiet. Samtidig får du de nødvendige redskaber til senere opgave- og specia-
leskrivning.  
 
Profilområdet 
Profilområdet omfatter tre hovedprofiler, Translatør/tolk (TT-profil), International markeds-
kommunikation og PR (IMK-profil) samt Europæiske Studier (EUS-profil). Du kan vælge at 
følge en af disse profiler, men du kan også sammensætte din egen individuelle profil med fag 
fra to eller tre profiler.  
 
Translatør/tolk 
Profilen kvalificerer dig til at varetage fagsproglige oversættelses- og formidlingsopgaver 
samt tolkeopgaver på højeste niveau i danske og internationale virksomheder og organisatio-
ner. 
 
Med denne profil opnår du specielt: 
• indgående viden om den sprogbrug som anvendes inden for fagområderne jura, teknik og 

økonomi på såvel fremmedsproget som dansk 
• grundlæggende og nødvendig viden om disse fagområder 
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• indgående viden om fagsproglig metode og analyse 
 
og færdigheder i at varetage fagsproglige opgaver på højeste niveau såsom: 
• oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion og tolkning 
• informationssøgning og bearbejdning 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 udføre bekræftede oversættelser.  
Desuden kan du nedsætte dig som selvstændig med egen translatørvirksomhed. 
 
International markedskommunikation og PR 
Profilen kvalificerer dig til at varetage private og offentlige virksomheders og organisationers 
internationale informations- og PR-funktioner samt markedskommunikation. Det vil sige: 
 
• at analysere en virksomheds eller organisations internationale kommunikationsbehov og 

kommunikationsproblemer 
• at indsamle og bearbejde information til brug for private og offentlige virksomheder og 

organisationer 
• at udarbejde og koordinere materiale til private og offentlige virksomheders og organisati-

oners kommunikation såvel internt som eksternt, herunder information til pressen, formid-
ling af virksomheden/organisationen over for interne og eksterne interessenter, udarbejdel-
se af produktinformation til internationale markeder, planlægning og udformning af mar-
kedskommunikation i bred forstand, udarbejdelse af PR-materiale på dansk og på frem-
medsproget osv. 

 
Europæiske studier 
Profilen kvalificerer dig til at varetage kommunikations- og rådgivningsopgaver i danske og 
internationale virksomheder med særlig vægt på relationerne til EU. 
 
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 kon-

cepter fra forskellige fagområder, evnen til at sætte dig ind i nye måder at tænke på 
• viden om og evner til at anvende projektarbejdsformen 
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• viden om og evner til at anvende fundraising, lobbyisme og netværksdannelse. 
 
Individuel profil 
Du behøver som nævnt ikke at følge én af de tre hovedprofiler for at opnå cand.ling.merc.- 
graden. Du kan selv sammensætte din egen individuelle profil med fag fra to eller tre profiler.  
 
Valgområdet 
Som udgangspunkt består en valgprøve af en skriftlig hjemmeopgave med et selvvalgt emne 
(evt. med mundtligt forsvar), der har relevans for din uddannelse. Du kan forberede dig til 
prøven ved f.eks. at tage et af de valgfag, der udbydes af undervisningsgruppen, eller et tvær-
sprogligt valgfag.  
 
Som alternativ hertil kan du vælge at aflægge en profilprøve inden for undervisningsgruppen 
(dog ikke på den profil, som du læser på) eller tage et praktikophold.  
 
Du kan desuden vælge at aflægge en prøve inden for kandidatuddannelsen i virksomheds-
kommunikation eller MACC, under Summer University, inden for andre uddannelser på Aar-
hus Universitet (herunder cand.merc. på Handelshøjskolen), eller ved en anden institution i 
Danmark eller i udlandet.   
 
Specialet 
Specialet er et selvstændigt arbejde, hvor du på basis af videnskabelig teori og metode går i 
dybden med et afgrænset emne inden for studiets discipliner.  
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Uddannelsens prøvestruktur 
Cand.ling.merc.-uddannelsen omfatter 10 prøver inkl. speciale. Dertil kommer en prøve i 
mundtlig sprogfærdighed, der er knyttet til én af uddannelsens mundtlige prøver efter dit  
eget valg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Basisområde 
   Almen sproglig viden og metode 
  Fagsproglig formidling og metode 

Profilområde 
   Translatør/tolk 
    Teknisk sprog 
  Juridisk sprog 
    Økonomisk sprog 
    Tolkning 

   International markedskommunikation og PR 
  Virksomhed, kommunikation, kontekst 
   Medier, markeder, forbrugere 
   Public Relations  
   International markedskommunikation 

    Karrieremodul 

Valgområde 

 

  Europæiske studier 
  EU, virksomheden og borgerne 
  Projektstyring 
  Forhandlingsteknik 
  Nye europæiske studier

Speciale 

TT-profil 
-Valgfrit emne 
-Valgfrit emne 
-Valgfrit emne 
med tilknytning til 
fremmedsproget 

IMK-profil 
-Valgfrit emne 
-Valgfrit emne 

EUS-profil 
-Valgfrit emne 
-Valgfrit emne 
-Valgfrit emne 
med tilknytning til 
fremmedsproget 
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To prøver ligger inden for et såkaldt basisområde, som er fælles for alle studerende. Fire hhv. 
fem prøver ligger inden for det såkaldte profilområde. Hvis du vil opnå en ‘ren’ profil (TT-
profil, IMK-profil, EUS-profil), skal du aflægge de fire hhv. fem prøver, der er definerende 
for hver af de tre profiler jf. nedenstående skema. Desuden skal du vælge tre prøver inden for 
valgområdet, for IMK-profilen dog kun to. Hvis du ønsker en individuel profil, skal du aflæg-
ge fire profilprøver og tre valgprøver. Endelig er specialeafhandlingen obligatorisk for alle 
studerende. 
 
Det, der står inde i boksene, er prøvetitler. De afspejler de overordnede faglige områder, som 
du bliver prøvet i.  
 
Med hensyn til Mundtlig sprogfærdighed kan du selv vælge, ved hvilken mundtlig prøve du 
vil testes. Der kan i praksis enten blive tale om prøven i Fagsproglig viden og metode, om 
rapporten på IMK- eller TT-profilen, prøven i International markedskommunikation på IMK-
profilen, forhandlingsteknik på EUS-profilen eller valgprøven med tilknytning til fremmed-
sproget.  
NB. Du kan ikke testes i mundtlig sprogfærdighed i forbindelse med prøven i Tolkning og det 
mundtlige forsvar for specialet. 
 
Specialeafhandling 
Formålet med specialeafhandlingen er at give dig lejlighed til selvstændigt og på basis af vi-
denskabelig metode og teori at arbejde med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. 
 
Specialeafhandlingen er et selvstændigt, skriftligt arbejde på 50-80 maskinskrevne normalsi-
der a 2.200 tegn (ekskl. blanktegn). Specialeafhandlingen 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 vejledning. 
 
Specialet skal indeholde et resumé på maks. 4.400 tegn (eksklusive blanktegn). Resuméet skal 
være på det studerede fremmedsprog. 
 
Specialet kan udarbejdes som gruppespeciale under forudsætning af, at hver enkelt studeren-
des bidrag tydeligt kan identificeres. Der er knyttet et mundtligt forsvar til specialeafhandlin-
gen. Det mundtlige forsvar foregår individuelt. 
 
Specialeafhandlingen afleveres på Studieadministrationen (B-fløjen) i 2 trykte eksemplarer 
samt på CD-Rom (i pdf-format). 
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Praktiske forhold 
Adgangsbetingelser 
Optagelse på CLM-uddannelsen forudsætter bestået bacheloreksamen i erhvervssprog og in-
ternational erhvervskommunikation i det pågældende sprog, eller at du har en bacheloruddan-
nelse indeholdende 3 årsværk (180 ECTS) af relevans for CLM-uddannelsen, og hvoraf mi-
nimum 2 årsværk (120 ECTS) skal være inden for det fremmedsprog, du ønsker at studere. 
 
Fagtilmelding 
Via linket Studieadm. på de studerendes egne CampusNet-sider er der adgang til Studieadmi-
nistrativ Selvbetjening, hvor du kan tilmelde dig fag. Tilmeldingsfristen er den 15. november 
for fag, der udbydes i forårssemestret og den 15. maj for fag, der udbydes i efterårssemestret. 
 
Generelt om tilmelding til prøver og framelding 
Du kan kun indstille dig til en prøve ved eksamenstilmelding. Dette gælder dog ikke for spe-
cialet. Tilmeldingen sker via Studieadministrationen (B-fløjen) senest 1. oktober ifm. vinter-
eksamen og senest 1. marts ifm. sommereksamen.  
 
Du tilmelder dig prøver via Studieadministrativ Selvbetjening. Du kan også tilmelde dig 
skriftligt ved at rette henvendelse til Studieadministrationen, hvor den relevante formular ud-
fyldes og afleveres. Du har selv pligt til at kontrollere, at tilmeldingen er korrekt registreret. 
Er der fejl i registreringen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden udløbet 
af den kontrolfrist, der er angivet i studievejledningen. Såfremt fejlen ikke rettes inden fri-
stens udløb, anses du ikke for at have tilmeldt dig prøven rettidigt.  
 
Fortryder du en tilmelding til en prøve, har du mulighed for at framelde dig indtil 14 dage før 
prøvens afholdelse. Er du tilmeldt en prøve og undlader at framelde dig rettidigt, betragtes 
tilmeldingen altid som et eksamensforsøg. Frameldingen kan ske såvel ved henvendelse til 
studieadministrationen som online via linket Studieadm. på din CampusNet-side.  
 
Tilmeldingsblanket til valgprøver 
I forbindelse med tilmelding til valgprøverne skal du udfylde en tilmeldingsblanket, der kan 
downloades på StudieInfo. Blanketten skal underskrives af vejleder, som godkender emnet. 
Tilmelding til en valgprøve er kun gyldig, når den er suppleret af blanketten. Blanketten afle-
veres på Studieadministrationen (B4). 
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Tilmeldingsblanket til speciale 
I forbindelse med påbegyndelse af specialet skal du aflevere en specialetilmeldingsblanket til 
din undervisningsgruppe. Af skemaet skal bl.a. specialets titel, område, vejleder og afleve-
ringstidspunkt fremgå. Blanketten afhentes og afleveres hos Institutsekretariatet (L-bygn.). 
  
PC i forbindelse med mundtlige prøver 
Regelsættet gælder ved brug af PowerPoint-præsentationer: 
• Hovedreglen er, at brug af PC ikke må forlænge den tid, der er fastlagt i prøvebeskrivel-

serne. 
• AV-afdelingen sørger for, at det tekniske udstyr fungerer ved prøvens start, og at der er 

foretaget login. 
• AV-afdelingen etablerer tilkaldevagt for de enkelte prøvedage. Vagten kan tilkaldes i 

planlagte pauser i eksaminationen til udbedring af fejl ved det tekniske udstyr. 
• Du medbringer præsentationen på diskette eller CD-Rom. 
• Du skal selv installere diskette/CD-Rom. 
• Du skal medbringe transparenter, der erstatter PowerPoint-præsentationen i tilfælde af 

tekniske problemer, hvis udbedring vil forsinke eksaminationens start. 
Der tillægges ikke ekstra eksaminationstid ved fejl ved det tekniske udstyr eller ved proble-
mer med installation af diskette - der anvendes i stedet for transparenter. 
 
Individuelle prøver/gruppeprøver 
Alle mundtlige prøver er individuelle. 
 
Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver. Den studerende har 
altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. 
 
Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af 
den studerendes præsentation. Ved skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag 
tydeligt fremgå. 
 
Individuelle skriftlige prøver 
Individuelle skriftlige prøver skal altid udarbejdes selvstændigt. Selvom de studerende i un-
dervisningssituationen af pædagogiske årsager jævnligt opfordres til at samarbejde om løs-
ningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. 
 
Erklæring  
Ved individuelle skriftlige prøver skal de skriftlige eksamensbesvarelser indeholde en under-
skrevet erklæring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med eksamensreglerne, 
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som beskrevet i studievejledningen/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 digital aflevering af eksamensbesvarelsen 
udfyldes feltet underskrift blot på computer. Hvis erklæringen ikke er indskrevet og under-
skrevet i eksamensbesvarelsen, kan du blive indkaldt til en samtale med eksaminator. 
 
Uhensigtsmæssige kilder i forbindelse med en prøve 
Du opfordres straks til at give en tilbagemelding 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 oversat på Internettet. 
 
Plagiering 
Plagiering er enhver kildeanvendelse uden en præcis angivelse af kilden. Der skelnes ikke 
mellem skriftlige (hvad enten de er trykte eller elektroniske) og mundtlige kilder. Der er ikke 
kun tale om, hvorvidt man har kopieret (en lillebitte smule/noget/en hel del) fra en kilde, men 
i det hele taget, hvorvidt man har anvendt kilden. Det vil sige, at omskrivninger af kildens 
tekst, anvendelse af en argumentation, et ræsonnement, terminologidannelser, faglige begre-
ber m.m., der måtte stamme fra andre end en selv, også skal påføres en præcis reference. På 
Internettet er der en del nyttige steder med oplysninger om plagiering, fx på Purdue's Online 
Writing Lab, hvor følgende link er et godt sted at starte:  
 
http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW/plag.html 
 
I forbindelse med (projekt)rapporter kan eksaminator kræve, at den studerende afleverer en 
elektronisk udgave af besvarelsen med henblik på kontrol for plagiering. Aflevering af den 
elektroniske udgave, herunder afleveringform (diskette, CD-rom, fil), aftales mellem eksami-
nator og studerende, og den studerende afleverer den elektroniske udgave direkte til eksami-
nator. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, har 
papirudgaven juridisk gyldighed, den elektroniske udgave er alene til kontrolbrug. 
 
Aflevering af skriftlige eksamensopgaver  
Skriftlige eksamensopgaver afleveres i 3 eksemplarer (dog afleveres specialet i 2 trykte ek-
semplarer samt på CD-Rom (i pdf-format)). Det fremgår af eksamensplanerne på StudieInfo, 
hvor opgaverne skal afleveres (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 opgaven væ-
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re forsynet med dit eksamensnummer (og ikke navn). I alle andre tilfælde skal den være for-
synet med dit navn og cpr.-nummer. Eventuel mulighed for digital afhentning og aflevering af 
eksamensopgaver vil fremgå af eksamensplanerne. 
 
Aflevering af valgopgaver og praktikrapporter 
Hvis du er tilmeldt en valgprøve (VF-1 eller VF-2) eller praktik i forårssemesteret, skal opga-
ven/praktikrapporten afleveres inden den 1. september. 
 
Hvis du er tilmeldt en valgprøve (VF-1 eller VF-2) eller praktik i efterårssemesteret, skal op-
gaven/praktikrapporten afleveres inden den 1. februar. 
 
Sygdom 
Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller 
hjemmeopgave, kan studienævnet efter ansøgning give 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. 
 
Hvis der vil blive tale om studieforsinkelse, kan studienævnet desuden give tilladelse til af-
holdelse af sygeeksamen eller forsinket aflevering. Når der afholdes sygeeksamen, kan også 
andre studerende deltage, såfremt de efter ovenstående regel har fået tilladelse til for sen fra-
melding. 
 
Normalsidebegrebet og omfangsangivelser 
I prøvebeskrivelserne anvendes begrebet normalside. Omfanget af en normalside er defineret 
som 2.200 tegn ekskl. blanktegn. 
 
Ved skriftlige opgaver beregnes omfang ekskl. indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men 
inkl. noter. Omfanget (samlet antal tegn ekskl. blanktegn) påføres besvarelsen. 
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Studieophold i udlandet 
Påtænker du et studieophold i udlandet på 2. eller 3. semester, skal det planlægges meget tid-
ligt i studiet. For at opnå den krævede merit for et semester, skal du finde fag ved den uden-
landske institution, der tilsammen i indhold og omfang (ECTS-points) svarer til det semester, 
som ikke tages ved Handelshøjskolen. 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.aspx 
 
Skolen afholder hvert år i starten af september måned orienteringsmøde for alle studerende, 
som ønsker at søge udveksling eller freemoverophold. Nærmere orientering herom vil fremgå 
af meddelelse på CampusNet eller af opslag. 
Ansøgningsfrist for udveksling i foråret 2008 og efteråret 2008 er september 2007. 
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Cand.ling.merc. – Engelsk 
  
Velkommen til cand.ling.merc.-studiet i engelsk på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 
(ASB). På de foregående sider kan du læse om de generelle bestemmelser for cand.ling.merc.-
uddannelsen, herunder formål, profilvalg, prøvetyper, og andre forhold, der er fælles for de 
fire sprog, der kan læses på kandidatniveau på ASB. På de følgende sider kan du læse om, 
hvordan faget engelsk udmønter studieordningen, der ligeledes er fælles for alle fire sprog. 
Studieordningen er trykt bagest i dette hæfte. 
 
Uddannelsen til cand.ling.merc. i engelsk har som sit primære formål at udvikle din evne til 
sprogligt at formidle faglig viden imellem dansk og engelsk på allerhøjeste niveau og i alle 
sammenhænge. Dette indebærer, at du tilegner dig omfattende viden om forskellige faglige 
områder og om kulturbundne kommunikationsforhold. Og dette forudsætter igen, at du har en 
grundig forståelse af sprogets struktur og funktionalitet samt solid viden om sociale og kultu-
relle forhold i den danske og engelsksprogede del af verden. Disse vidensområder er organi-
seret studiemæssigt som vist i skemaform på næste side. 
 
Såvel tilegnelsen som den praktiske udnyttelse af denne viden kræver kendskab til metoder, 
teknikker og strategier af forskellig art, for eksempel metoder til analyse af sproglige og vur-
dering af faglige data, teknikker i forbindelse med oversættelse og tolkning, strategier til plan-
lægning af argumentation og kommunikation eller løsning af et konkret sprogligt problem. Du 
vil erfare, at der sjældent er én og kun én løsning på f.eks. et oversættelsesproblem, men at 
der i langt højere grad er tale om at vurdere, hvilken blandt flere mulige løsninger der er den 
bedste i en given situation. Det er vigtigt, at tilegne sig forudsætningerne for at kunne foreta-
ge en sådan vurdering. Det er dem, der gør dig til sprogekspert og dermed adskiller dig fra 
f.eks. den sprogkyndige tekniker, fordi det sætter dig i stand til at forklare, hvorfor en given 
løsning på et sprogligt eller kommunikativt problem er bedre end en anden i en konkret situa-
tion. 
 
Det er med andre ord starten på din uddannelse til dansk-engelsk sprogekspert, du nu står 
over for. Held og lykke - og rigtig god fornøjelse.
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     Skematisk oversigt over den faglige sammenhæng med studiets opbygning 

 
 
Basisområdet 
 
Teori og metode vedrørende: 

- sprog, dets struktur og funktionalitet 

- sproglig formidling inden for fagspecifikke områder 
 

 
Profilområdet 
 
Teori og metode samt anvendelse af disse inden for: 

- faglige domæner og diskursuniverser (TT-profilen) 
- kulturbundne kommunikationsforhold (IMK-profilen) 
- kulturbunden kommunikation i Europa (EUS-profilen) 

 
med henblik på at kunne formidle faglig viden mellem dansk og en-
gelsk 

 
 
Valgområdet og speciale 
 
Særlige personlige, faglige interesser 
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Basisområde 
 
Fællesforelæsninger i videnskabsteori og metode 
 
Kompetencemål 
Formålet med forelæsningsrækken er at introducere de arbejdsmetoder og -holdninger, der 
kræves på kandidatniveau, herunder specielt videnskabelige tilgange til stoffet.  
 
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 
forventes de at give dig de nødvendige redskaber i hænde til senere opgave- og specialeskriv-
ning. 
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig: 
 
a) overordnet viden om: 
• videnskabelige arbejdsmetoder 
• forskellige videnskabsteoretiske grundholdninger 
 
b) færdigheder i at: 
• anvende især samfundsvidenskabelige og humanistiske arbejdsmetoder 

 
Undervisningsudbud 
Forelæsningsrækken afholdes ved skiftende forelæsere i løbet af de første uger af semestret.  
 
Prøverelationer 
Forelæsningsrækken forbereder generelt til CLM-studiet.  
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Almen sproglig viden og metode 
 
Dette er et bredt fagområde. Det er her, du skal beskæftige dig med forskellige almene sider 
af studiet af sprog, såvel teoretisk som praktisk. Der lægges vægt på metodiske og analytiske 
problemstillinger inden for sprogstudiet, konkretiseret i en række deldiscipliner med hver sit 
særlige genstandsområde. Forudsætninger, kompetencemål, indhold og basale eksamenskrav 
for hvert af dem beskrives kort nedenfor. 
 
Grammatik, specielt morfologi og syntaks 
Grammatik, med underområderne morfologi og syntaks, er læren om sætningers systematiske 
opbygning.  
 
Forudsætninger 
Du forventes allerede at have et solidt kendskab til den engelske deskriptive grammatik som 
den behandles i standardværker som Greenbaum & Quirk, A Student’s Grammar of English 
Language, Leech & Svartvik, A Communicative Grammar of English, Hjulmand & Schwartz, 
A Contrastive Grammar of English for Danish Students eller lignende fremstillinger. Større 
deskriptive grammatikker som Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik, A Comprehensive 
Grammar of the English Language, Huddleston & Pullum, The Cambridge Grammar of the 
English Language bør kendes og betragtes som væsentlige opslagsværker igennem hele stu-
dieforløbet. 
 
Kompetencemål 
Du skal tilegne dig og beherske grammatisk analytisk metode, erhverve dig en skærpet be-
vidsthed om sprogstruktur og -funktionalitet samt dokumentere evnen til at ræsonnere over 
beskrivelsesmetoder og repræsentationsformer som beskrevet i ræsonnerende grammatiske 
fremstillinger.  
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• almene principper for sprogs opbygning og funktionsmåder 
• grammatisk terminologi  
• metoder til beskrivelse af det moderne engelske sprogs struktur 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere engelske sætninger 
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• argumentere for konkrete analytiske valg 
 
Semantik og pragmatik 
Semantik er læren om sproglig betydning, pragmatik læren om sprogets betydning i brug. 
Grænsen imellem semantik og pragmatik kan være vanskelig at drage, selvom den i princip-
pet er klar nok. 
 
Forudsætninger 
BA i engelsk. 
 
Kompetencemål 
Du skal tilegne dig metoder til semantisk analyse og repræsentation samt udvikle evnen til at 
ræsonnere over sprogets bidrag til meningskonstruktion som fremstillet i standardværker in-
den for områderne. 
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• semantisk og pragmatisk terminologi 
• metoder til beskrivelse af betydning og mening 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere engelske tekster med henblik på meningskonstruktion 
• argumentere for konkrete analytiske valg 
 
Undervisningsudbud 
Der udbydes kursus inden for Grammatik og Semantik og pragmatik for studerende på TT- og 
EUS-profilen i efterårssemesteret 2007. For studerende på IMK-profilen udbydes der et til-
svarende kursus i forårssemesteret 2008. 
 
Oversættelse, tekstanalyse og oversættelsesteori 
Oversættelse er en særlig form for tekstproduktion, der forudsætter kendskab til og trækker på 
samtlige ovennævnte områder. I oversættelse anvendes desuden tekstanalytisk og oversættel-
sesteoretisk viden og metoder. 
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Forudsætninger 
Du forventes allerede at have et solidt kendskab til tekstanalyse og tekstproduktion som be-
handlet i f.eks. Lone Albrecht, Textual Analysis and the Production of Text (2005), Suzanne 
Eggins, An Introduction to Systemic Functional Linguistics (1994), Michael Hoey, Textual 
interaction. An introduction to written discourse analysis (2001) og Lennart Björk og Chris-
tine Räisänen, Academic Writing. A University Writing Course (2003). Du forventes også at 
have kendskab til generel oversættelsesteori som behandlet i f.eks. Lita Lundquist, Oversæt-
telse. Problemer og strategier, set i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv (1997), Anne 
Marie Bülow-Møller og Karsten Pedersen, The view from the bridge: text analysis for 
translators and other communicators (1998) og Mona Baker, In Other Words: A Coursebook 
on Translation (1992). 
 
Kompetencemål 
Du skal tilegne dig grundig viden om centrale tekstlingvistiske begreber og metoder og skal 
dokumentere gode færdigheder i at ræsonnere over teksters form, indhold og formål. Du skal 
desuden tilegne dig grundig viden om centrale begreber og metoder inden for oversættelses-
teori generelt og skal dokumentere gode færdigheder i på en hensigtsmæssig og formålstjenlig 
måde at arbejde metodisk og analytisk med konkrete oversættelsesopgaver og med oversæt-
telseskritik. 
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• centrale tekstlingvistiske begreber og metoder 
• centrale oversættelsesteoretiske begreber og metoder 
 
b) færdigheder i at: 
• ræsonnere over teksters form, indhold og formål 
• arbejde metodisk og analytisk med oversættelse og oversættelseskritik på en hensigtsmæs-

sig og formålstjenstlig måde 

 
Undervisningsudbud 
Der udbydes kursus inden for Oversættelse, tekstanalyse og oversættelsesteori i efterårsseme-
steret. 
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Evaluering 
Samtlige de ovennævnte områder prøves ved én skriftlig prøve i form af en 12-timers hjem-
meopgave (Prøve B1). Der vil til prøven normalt blive stillet en opgave omfattende mindst ét 
obligatorisk spørgsmål samt to eller flere valgfri spørgsmål inden for det samlede fagområde. 
Spørgsmålene vil normalt være stillet i relation til et udleveret datamateriale i form af eksem-
pler og/eller tekster, der ønskes analyseret, kommenteret, oversat eller på anden vis behandlet 
i forhold til de enkelte områders metoder og principper. Der kan desuden være tale om 
spørgsmål, der beder om en nærmere redegørelse for de anvendte analyseprincipper og/eller 
metoder. Spørgsmålene vil altid være formuleret generelt og lægge vægt på centrale og al-
ment anerkendte metodiske forhold inden for de relevante områder og ikke være bundet til 
indholdet af konkrete kurser eller forudsætte detailkendskab til bestemte teoridannelser. 
 
Opgavebesvarelsen affattes på engelsk, medmindre andet er specificeret i den stillede opgave. 
 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve B1 i Almen sproglig viden og 
metode samt det anbefalede prøveforløb bagest i studiehåndbogen. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 1. semester for studerende på TT- og EUS-
profilerne og slutningen af 2. semester for studerende på IMK-profilen. 
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Fagsproglig viden og metode         
 
Kompetencemål 
Det overordnede formål er at give dig basale værktøjer til brug i forbindelse med skriftlig og 
mundtlig kommunikation inden for fagsproglige emner. Du skal kunne analysere relevante 
aspekter af fagsproglige tekster og disses kommunikationssituation med henblik på hensigts-
mæssig formidling.  
 
Du skal derfor tilegne dig en bred baggrundsviden om relevante fagsproglige registre, og du 
skal tilegne dig viden og metoder, der sætter dig i stand til at formulere, redigere, oversætte 
og revidere tekster af en rimelig sværhedsgrad under overholdelse af sprogenes og registrenes 
normer og konventioner.  
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer:  
 
a) viden om: 
• fagsproglig registeranalyse  
• genre- og diskursanalyse 
• skriftlig tekstproduktion og tekstoptimering 
• oversættelse af fagsproglige tekster  
• formulering af fagsproglige tekster 
• vidensstyring og vidensdeling 
 
b) færdigheder i at:  
• planlægge fagkommunikation 
• analysere og vurdere fagkommunikation 
• finde, vurdere og anvende informationskilder 
• producere fagsproglige tekster 
• dokumentere fagkommunikation 
• arbejde tema- og case-orienteret  
 
Undervisningsudbud 
Der undervises i faget i efterårssemestret. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve B2 i Fagsproglig viden og metode. 
Prøven er individuel. 
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Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve B2. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 1. semester. 
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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 af forårssemesteret. 
 
Evaluering 
Forelæsningsrækken forbereder til arbejdet på profilen. Indholdet er således relevant for alle 
profilprøver på TT-profilen. 
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Teknisk sprog  
 
Kompetencemål 
Undervisningen inden for fagområdet engelsk teknisk sprog har som overordnet formål, at du 
skal kunne producere funktionelle oversættelser til og fra engelsk af komplekse tekniske og 
videnskabelige tekster inden for relevante tekstgenrer.  
 
Indhold 
Engelsk teknisk sprog omfatter undervisning i to kurser: ’Teknisk sprog og vidensstyring’ 
samt ’Teknisk sprog og genrer.’ Der vil i kurserne blive taget udgangspunkt i tekster inden for 
et eller flere af teknikkens hovedområder, f.eks. fødevareteknologi, bioteknologi, maskintek-
nik og automatisering. Diverse tekstgenrer vil indgå, såsom produktbeskrivelser, tekniske 
brochurer, manualer, betjeningsvejledninger, (populær-)videnskabelige artikler samt hjemme-
sider. I forbindelse med de enkelte emner kan der gives faglige introduktioner, hvor emnet 
afgrænses, og de væsentligste faglige sammenhænge, begrebssystemer, terminologi, stilistik 
og genrer mm. præsenteres.  
 
For at opfylde fagets mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• strategier til oversættelse af tekniske og videnskabelige tekster 
• genrer inden for fagområdet 
• sproglig og faglig informationssøgning 
• begrebssystemer 
• vidensdeling og vidensstyring ved hjælp af databaser 
• relevante faglige emner og tilhørende fagregistre 

 
b) færdigheder i at: 
• oversætte tekniske og videnskabelige tekster 
• anvende gældende genrekonventioner  
• søge og redegøre for søgning af information 
• sætte dig ind i og forstå sproglige og faglige sammenhænge 
• registrere viden i databaser 
 
Undervisningsudbud 
Der forventes udbudt to kurser inden for faget – ét i efterårssemesteret og ét i forårssemeste-
ret. 
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Evaluering 
Faget er relevant for prøve P1 i Teknisk sprog under Translatør/tolk-profilen. 
Prøven er individuel. 
Opgavebesvarelsen affattes på engelsk, medmindre andet er specificeret i eksamensopgaven. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P1. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 2. semester. 
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Juridisk sprog  
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at kvalificere dig til at løse juridiske oversættelsesopgaver af stigende 
kompleksitetsgrad og til at formidle viden om juridiske forhold i England og Danmark samt 
relevante oversættelsesmæssige overvejelser, metoder og strategier. 
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• hvordan det engelske sprog benyttes inden for det juridiske fagområde i interkulturelle 

sammenhænge 
• det juridiske fagområdes struktur i England og Danmark 
• hvordan denne struktur giver sig udtryk i det sprog, der anvendes i relevante tekstgenrer 
• tekstkonventioner, sproglige strukturer og terminologi, der er typiske for de valgte tekst-

genrer 
• oversættelsesstrategier, der er relevante for en succesfuld kommunikation fra én kultur til 

en anden 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere danske og engelske tekster inden for de relevante genrer 
• oversætte tekster til og fra engelsk optimalt med henblik på den konkrete kommunikati-

onssituation 
• identificere og anvende tekstkonventioner, sproglige strukturer og terminologi, der er ty-

piske for de valgte genrer 
• kommentere oversættelsesvalg, -metode og -strategier 
• sætte dig ind i juridiske vidensområder og formidle denne viden. 
 
Følgende kurser indgår i faget juridisk sprog: (1) strafferet, straffeproces og civilproces, og 
(2) formueret og familieret. 
 
Undervisningsudbud 
Der forventes udbudt to kurser inden for faget – ét i efterårssemesteret og ét i forårssemeste-
ret. 
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Evaluering 
Faget er relevant for prøve P3 i Juridisk sprog under Translatør/tolk-profilen. 
Prøven er individuel. 
Opgavebesvarelsen affattes på engelsk, medmindre andet er specificeret i eksamensopgaven. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P3. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 3. semester 
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Økonomisk sprog      
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at kvalificere dig til på højeste niveau at producere professionelle og 
funktionelle oversættelser til og fra engelsk af økonomiske og finansielle tekster. Undervis-
ningen har også som sigte at sætte dig i stand til at formidle viden om økonomiske og finan-
sielle forhold i Storbritannien, USA, Danmark og EU. 
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• udvalgte emner og grundlæggende sammenhænge inden for det økonomiske, herunder 

især regnskabsmæssige, og finansielle fagområde med relevans for oversættelse af regn-
skabsmæssig og finansiel kommunikation 

• centrale økonomiske og finansielle tekstgenrers struktur, sproglige karakteristika og funk-
tion 

• faglig og sproglig informationssøgning inden for det økonomiske og finansielle område. 
 
b) færdigheder i at: 
• foretage oversættelsesrelateret terminologisk, syntaktisk-stilistisk og kommunikativ ana-

lyse af økonomiske og finansielle tekster 
• anvende korrekte genrekonventioner og oversættelsesstrategier ved økonomisk og finan-

siel oversættelse og tekstproduktion 
• foretage faglig og sproglig informationssøgning; 
• sætte sig ind i økonomiske og finansielle vidensområder samt formidle økonomisk og 

finansiel viden. 
 
Undervisningsudbud 
Der forventes udbudt to kurser inden for faget – ét i efterårssemesteret og ét i forårssemeste-
ret. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P2 i Økonomisk sprog under Translatør/tolk-profilen. 
Prøven er individuel. 
Opgavebesvarelsen affattes på engelsk, medmindre andet er specificeret i eksamensopgaven.  
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P2. 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 3. semester. 
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Tolkning 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at kvalificere dig til at udføre de tolkeopgaver, der er almindeligt fore-
kommende inden for translatør- og tolkehvervet. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 

 
a) viden om: 
• tolkefagets teoretiske grundlag 
• de forskellige tolkeformer og deres muligheder og begrænsninger 
• tolkestrategier set i relation til tolkeform og -situation 
• tolketeknikker inkl. støtteteknikker såsom hukommelses- og notatteknik 
• tolkeetiske normer og professionelle standarder 
• kvalitetskriterier – med særlig vægt på deres variabilitet i forhold til tolkeform, tolkesitua-

tion og forskellige bedømmelsesperspektiver (hos modtagere af tolkningen, opdragsgivere 
m.fl.) 

• aktuelle strømninger i tolkeforskningen, herunder teorier, metoder og resultater af særlig 
betydning for tolkeundervisning og -praksis. 

 
b) færdigheder i at: 
• udføre konsekutiv tolkning af dialoger – med særlig vægt på politi- og retstolkning 
• udføre simultantolkning, især med men også uden tolkeanlæg  (”hvisketolkning”), såvel 

uden skriftligt oplæg som med (herunder prima-vista tolkning), og såvel direkte som 
  via relæ 
• producere semantisk og pragmatisk tilfredsstillende tolkninger af de ovennævnte typer og 

af oplæg af både økonomisk, juridisk, teknisk, politisk, kulturel eller anden erhvervs- eller 
samfundsrelevant karakter 

• forberede tolkeopgaver på en hensigtsmæssig måde, bl.a. med henblik på terminologi og 
dokumentation 

• anvende adækvate strategier i forhold til tolkeform og –situation, herunder ressourcesty-
ringsstrategier generelt samt opgavebestemte receptive og præventive strategier og/eller 
produktionsstrategier 

• gøre brug af støtteteknikker, f.eks. mnemotekniske strategier, notatteknik og spørgeteknik 
i forbindelse med dialogtolkning 

• foretage motiverede evalueringer af egne og andres tolkepræstationer 
• rådgive opdragsgivere om hensigtsmæssig afvikling af tolkeopgaver. 
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Undervisningsudbud 
Der forventes udbudt to kurser inden for faget – ét i efterårssemesteret og ét i forårssemeste-
ret. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P4 i tolkning under Translatør/tolk-profilen. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P4. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 3. semester. 
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Profilområde: International markedskommunikation og PR 
 
Hvis du ønsker profilen International markedskommunikation og PR, skal du aflægge prøve i 
Virksomhed, kommunikation, kontekst, Medier, markeder, forbrugere, Public Relations, In-
ternational markedskommunikation og Karrieremodulet, hvor du skal vælge mellem Praktik 
og Caseforløb. De fag, som er beskrevet nedenfor, prøves i de obligatoriske profileksaminer. 
 

Virksomhed, kommunikation, kontekst 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at analysere virksomhedens kommunikationsbe-
hov og fastsætte den rette kommunikationsstrategi i en international kontekst på grundlag af 
relevant teori og metode. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig: 
 
a) viden om: 
• virksomhedsidentitet, image og omdømme 
• kommunikation til stakeholdere 
• virksomhedskommunikation 
• kommunikationsstrategi 
• kulturteori 
 
b) færdigheder i at: 
• udvælge den rette kommunikationsstrategi 
• analysere PR-tekster om virksomhedsidentitet og -kultur 
• målrette kommunikationen til specifikke grupper af stakeholdere på baggrund af den 

kommunikative situation. 
 
Undervisningen har form af fællesforelæsninger på dansk eller engelsk samt holdtimer på 
engelsk. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P1 i Virksomhed, kommunikation, kontekst under profilen 
International markedskommunikation og PR. Opgavebesvarelsen affattes på engelsk. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P1. 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 1. semester. 
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Medier, markeder, forbrugere  
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at skaffe de nødvendige oplysninger om virk-
somhedens omgivelser i form af medielandskab, markeder, forbrugeradfærd og -kultur, så du 
kan tilrettelægge virksomhedens kommunikation og indgå i et samarbejde om virksomhedens 
medieplanlægning. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• medieteori og medieplanlægning 
• medielandskabet i Danmark og i England 
• markeder og markedsstrukturer i Danmark og i England 
• forbrugeradfærd og forbrugerkultur  
• massemediers måde at skrive om virksomheder på 
 
b) færdigheder i at: 
• beskrive og analysere medielandskaber 
• analysere og producere erhvervsjournalistiske genrer 
• indsamle og vurdere oplysninger der er nødvendige for at planlægge og tilrettelægge  
      virksomhedens kommunikation 
 
Undervisningen har form af fællesforelæsninger på dansk eller engelsk samt holdtimer på 
engelsk. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P6 i Medier, markeder, forbrugere under profilen International 
markedskommunikation og PR. Opgavebesvarelsen affattes på engelsk. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P6. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 1. semester. 
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International markedskommunikation 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til på den mest hensigtsmæssige måde og på basis 
af relevant teoretisk indsigt og kendskab til de pågældende markedsforhold i bredeste forstand 
at planlægge og udføre markedskommunikative opgaver henvendt til engelsksprogede marke-
der, herunder at vurdere kvaliteten og relevansen af de oplæg, der er blevet lavet af reklame- 
og mediebureauer. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• generel teori om interkulturel markedskommunikation 
• interkulturelle kommunikationsvariable (Hvilke potentielle udfordringer rummer de en-

kelte national- og evt. regionalkulturer?) 
• markedsføringsstrategier (Skal der vælges en global eller en tilpasset strategi? Hvordan 

positionerer man et produkt på et givent engelsk marked? Hvordan opbygges et brand på 
et engelsk marked?) 

• nationale ”reklamestilarter” (Hvilke forskelle og ligheder er der mellem reklamer i Dan-
mark og reklamer i England?) 

• konventioner for relevante tekstgenrer inden for markedskommunikation 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere relevante tekster og genrer inden for engelsk markedskommunikation 
• producere relevante tekster og genrer inden for engelsk markedskommunikation 
• dokumentere, argumentere for og fremlægge strategiske og kommunikative valg og løs-

ninger af en given interkulturel markedskommunikativ problemstilling. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P4 i International markedskommunikation under profilen 
International markedskommunikation og PR. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P4.  
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 2. semester. 
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Public Relations 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at udarbejde PR-materiale i en international kon-
tekst på grundlag af relevant teori og metode. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• planlægning og styring af international PR 
• virksomhedens sociale ansvar og ansvarlig kommunikation (CSR) 
• krisekommunikation 
• national identitet og turismekommunikation 
• virksomhedshjemmesider og nyhedsbreve 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere kommunikationssituationen i henhold til ovennævnte teoretiske elementer 
• applicere analyseresultater i produktionen af målrettet PR-materiale i bestemte internatio-

nale kontekster og medier. 
 
Undervisningen har form af fællesforelæsninger på dansk eller engelsk samt holdtimer på 
engelsk. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P3 i Public Relations under profilen International markeds-
kommunikation og PR. Opgavebesvarelsen affattes på engelsk. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P3. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 2. semester. 
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Karrieremodul 
I karrieremodulet kan du vælge at tage enten et praktikophold i en virksomhed eller organisa-
tion i Danmark eller udlandet eller deltage i et caseforløb, hvor du over en længere periode 
arbejder med realistiske opgaver i en konkret kontekst.  
 
Det overordnede formål med karrieremodulet er, at du skal lære at arbejde professionelt sam-
men med andre i en realistisk og dynamisk kontekst. 

 
Praktik 
 
Kompetencemål 
Formålet med praktikopholdet er at sætte dig i stand til på basis af de kvalifikationer, som du 
har tilegnet dig i løbet af studiet, at løse opgaver inden for jobfunktioner i en virksomhed eller 
institution, der har relation til dine profilfag. Det kan f.eks. være planlægning og udarbejdelse 
af engelsksproget marketing- og PR-materiale, deltagelse i udarbejdelse af kampagner til et 
engelsksproget område eller revision og koordinering af den engelsksprogede virksomheds-
kommunikation. 
 
Indhold 
For at opfylde dette formål skal du i løbet af praktikopholdet tilegne dig færdigheder i at: 
 
• udvælge og anvende viden og metoder, der har relevans for løsning af konkrete opgaver 
• foretage selvstændig og kritisk analyse af faglige problemstillinger 
• tilpasse dine kvalifikationer til de forretningsgange, der er i virksomheden eller institu-

tionen. 
 
Praktikopholdet skal finde sted i en privat eller offentlig virksomhed eller institution i Dan-
mark eller i udlandet. Opholdet skal have et omfang, der svarer til mindst 8 uger. I tilknytning 
til praktikopholdet udarbejdes en rapport, der kan bygges op omkring løsningen af en eller 
flere konkrete problemstillinger i forbindelse med de opgaver, du har haft under praktikop-
holdet. Rapporten skal bestå i en argumenteret fremstilling af en problemstilling fra praktik-
perioden, som forankres i relevant videnskabelig litteratur. 
 
Udgangspunktet for rapporten er en problemformulering, der udarbejdes i samarbejde med 
praktikvejlederen og eventuelt en kontaktperson i den pågældende virksomhed eller organisa-
tion. 
 
Praktikrapporten affattes på engelsk. 
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Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men vi vil naturligvis være behjælpelige i det 
omfang, det er muligt. 
 
Evaluering 
Praktikopholdet er relevant for prøve P5 under profilen International markedskommunikation 
og PR. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P5. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 3. semester. 
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Caseforløb 
 
Kompetencemål 
Formålet med caseforløbet er at sætte dig i stand til på basis af de kvalifikationer, som du har 
tilegnet dig i løbet af studiet, at løse kommunikationsopgaver, der har relation til dine profil-
fag, i et længerevarende caseforløb. Det kan f.eks. være planlægning og udarbejdelse af kom-
munikationsstrategi, eksempler på kommunikationsmateriale for en nystartet fiktiv virksom-
hed, rebranding af eksisterende virksomhed og/eller brand eller international kampagne af 
mere informativ karakter. Det konkrete løsningsforslag til caseopgaven eller -opgaverne ud-
arbejdes under dynamiske forhold, og såvel det løbende procesarbejde som refleksionen over 
egen indsats under disse forhold udgør en væsentlig del af forløbet. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du under caseforløbet tilegne dig færdigheder i at: 
 
• udvælge og anvende teoretisk viden og metoder, der har relevans for løsning af konkrete 

opgaver 
• foretage selvstændig og kritisk analyse af faglige problemstillinger 
• anvende din teoretiske viden i en realistisk og dynamisk kontekst 
 
Caseforløbet er en simulering af en realistisk situation, hvor man som international kommuni-
katør bliver stillet en eller flere opgaver, der skal udarbejdes over en periode.  
 
Forløbet afvikles med underviseren som konsulent for grupper på cirka 4 personer. Derudover 
vil introduktion, inspiration, præsentation af nye problemstillinger og opsamling foregå på 
holdet – det være sig såvel fysisk som virtuelt. 
  
Da der her er tale om en længere procesudvikling og løbende udarbejdelse af materiale, er det 
centralt, at du er interesseret i at arbejde i en gruppe for at udvikle materiale i samarbejde med 
andre. I caseforløbet vil indgå mundtlig præsentation af kommunikationsmateriale, der vil 
have form af præsentationer for f.eks. kunder, rekvirenter eller samarbejdspartnere. Det vil 
desuden tilstræbes, at forløbet inspireres af udefrakommende oplægsholdere fra erhvervsli-
vet/kommunikationsbranchen. 
 
Evaluering 
Caseforløbet er relevant for prøve P7 under profilen International markedskommunikation og 
PR. 
Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøve P7. 
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Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 3. semester. 
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Profilområde: Europæiske studier 
 
Tværsproglige forelæsninger for EUS-profilen 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at tilrettelægge og gennemføre samfundsviden-
skabelige forskningsopgaver. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• videnskabsteoretiske positioner/traditioner (positivismen, hermeneutikken etc.) 
• den samfundsvidenskabelige forskningsproces og dens overordnede faseforløb 
• komponenter i forskningsprocessen: teorivalg, begrebsafklaring, operationalisering, data-

indsamling og analyse 
• forskellige metoder, herunder især den kvalitative forskningsmetode og dens svaghed og 

styrker 
• metodekombination  
 
a) færdigheder i at: 
• diskutere videnskabsteoretiske problemstillinger og deres betydning  
• designe et samfundsvidenskabeligt forskningsforløb 
• vælge relevante teorier, operationalisere, indsamle data og foretage analyse heraf 
• anvende kvalitetskriterier over for teorier, modeller og begreber i faglitteraturen 
 
Undervisningsudbud 
Forelæsningsrækken gennemføres i tilknytning til fællesforelæsningsrækken i Videnskabste-
ori 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 såvel bedømmelsen af opgaver som i kandidatafhandlingen. I forbindelse 
med forelæsningsrækken stilles et antal metodeopgaver.  
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Der er ikke knyttet en separat prøve til forelæsningsrækken, men forelæsningerne er relevan-
te for alle prøver på profilen Europæiske Studier. 
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EU, virksomheden og borgerne 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til i overensstemmelse med strategiske retningslin-
jer at planlægge og gennemføre kommunikationen mellem virksomheder og/eller organisatio-
ner samt borgere på den ene side og EU-systemet og dets institutioner på den anden. Du vil 
også blive sat i stand til at analysere den kommunikation, der modtages fra andre aktører på 
den europæiske scene. 
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• de rammer, inden for hvilke de vigtigste aktører på den europæiske scene arbejder, når de 

udveksler informationer og gensidigt forsøger at påvirke hinanden 
• hvordan parterne udmønter holdninger og initiativer i konkret kommunikation 
• strategisk kommunikationsplanlægning 
• politisk kommunikation og "spin" 
• forskellige kommunikationsmodeller 
• forskellige sociokulturelle kontekster, inden for hvilke kommunikationen med EU-

systemet foregår 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere og producere (på engelsk) de forskellige tekstgenrer, som typisk indgår i kom-

munikationen mellem EU på den ene side og det omgivende samfunds virksomheder, or-
ganisationer og borgere på den anden side 

• påvirke de pågældende kommunikationspartnere i forskellige situationer (f.eks. når EU 
kommunikerer med virksomheder og grupper af borgere, eller når virksomheder besvarer 
EUS henvendelser eller selv iværksætter kommunikation med EU) 

• opstille og anvende en kommunikationsplan 
 
Undervisningsudbud 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet EU, virksomheden og borgerne hvert 
efterårssemester. 
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Evaluering  
Faget er relevant for prøve P1 i EU, virksomheden og borgerne under profilen Europæiske 
studier. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 1. semester. 
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Projektstyring 

 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at løse de opgaver og problemer, der er forbundet 
med et projekt, herunder at planlægge, implementere og evaluere et projekt samt at samarbej-
de med andre om projektet. 
 
 Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
 a) viden om: 
• modeller og teori om projekter, herunder projektdefinitioner, projektets omgivelser og 

interessenter samt faser i et projektforløb 
• projektets arbejdsindhold: problemstilling, indhold, overordnede rammer og mål, projekt-

risikostyring samt succeskriterier 
• projektets forløb: opstart af projekter, fra formålsbeskrivelse til planlægning, planer og 

budgetter, nedbrydningsteknikker, dokumentation, sikring af fremdrift 
• projektets afslutning: afrapportering og opsamling af erfaringer 
• netværksdannelse, herunder om, hvad et netværk er og hvilken betydning, det har for pro-

jektarbejde, samt om netværksterminologi og etablering og styring af netværk (virksom-
hedens forretningsmæssige mål med projektet, etablering af databaser, benchmarking, 
kultur, social kapital etc.) 

• fundraising, herunder om virksomheders, organisationers og offentlige institutioners mu-
ligheder for finansiering af projekter. Fokus ligger på de muligheder, der ligger i EU-
initiativer, EU-programmer og -fonde. Du får også viden om de formelle krav i forbindel-
se med fondsansøgninger 

 
b) færdigheder i at: 
• analysere involverede interesser og logistikken, herunder at delegere opgaver, fordele 

personale, opstille tidsplaner o.l. 
• beskrive og analysere netværk 
• foretage research med henblik på at sikre finansieringsmuligheder 
 
Undervisningsudbud 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet "Projektstyring" hvert forårssemester. 
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Evaluering 
Faget er relevant for prøve P3 i Projektstyring under profilen Europæiske studier. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 2. semester. 
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Forhandlingsteknik 
 
Kompetencemål 
Formålet med faget er at sætte dig i stand til at mestre interkulturelle forhandlingssituationer 
på dit fremmedsprog. 
 
Indhold 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• forhandlinger i et historisk perspektiv 
• fasemodeller for forhandlinger  
• forhandlingskontekst, som f.eks. europæiske kulturer 
• Harvard-metoden: princip- eller interessebaseret forhandling 
• magtrelationer i forhandlingssituationer 
• forhandlingsetik 
• ”dirty tricks” i forretningsforhandlinger 
• interkulturelle forhandlinger  
 
b) færdigheder i at: 
• omsætte modeller og værktøjer i praksis 
• forhandle på dit fremmedsprog 
• forhandle kontekstrelateret  
• præsentere fagligt relevant stof på fremmedsproget  
 
Undervisningsudbud 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet Forhandlingsteknik hvert forårsseme-
ster. 
 
Evaluering 
Faget er relevant for prøve P4 i Forhandlingsteknik under profilen Europæiske studier. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven. 
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 2. semester. 
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Nye europæiske idéer 
 
Kompetencemål 
Europas udfordringer er kendetegnet ved hurtige forandringer i en global verden og som følge 
af processer som globalisering og post-modernisering. Formålet med faget er at give dig ind-
sigt i nyeste samfundsmæssige, økonomiske og etiske udviklinger i Europa samt aktuelle pro-
blemstillinger inden for centrale områder såsom miljø, ligestilling, menneskerettigheder samt 
videnskabelige og teknologiske landvindinger. Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete 
aktuelle emner, som skifter hvert år. Faget ruster dig til en kompleks verden i hurtig foran-
dring ved at sætte dig i stand til at mestre nye måder at tænke på ved at belyse problemstillin-
ger i et holistisk, tværdisciplinært og systemorienteret perspektiv. Faget giver dig kompeten-
cer i at identificere forandringer og heraf følgende udfordringer samt at udnytte de mulighe-
der, der står til rådighed. Derved kan du bidrage til løbende at udvikle virksomhedens forret-
ningsmæssige fokus.  
 
Indhold 
For at opfylde disse mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: 
 
a) viden om: 
• aktuelle europæiske emner, som kunne være netværksøkonomi, EU 2010, bioteknologi 

eller europæiske forbrugere 
• fremtidens europæiske virksomhed 
• nye europæiske ideer og tænkemåder 
• systemtænkning 
• en bred vifte af perspektiver og koncepter fra forskellige relevante fagområder såsom  
  filosofi, politologi, økonomi, historie, medier, futurologi og forbrugerforskning 
 
b) færdigheder i at: 
• analysere metodisk og systematisk 
• arbejde kreativt og tværdisciplinært 
• arbejde tekstbaseret 
• tænke holistisk  
• tænke kritisk og innovativt 
• skabe fælles målsætninger og at opnå dem gennem ledelse af andre. 
 
Undervisningsudbud 
Der vil blive udbudt undervisning inden for fagområdet ’Nye europæiske ideer’ hvert forårs-
semester.  
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Evaluering 
Faget er relevant for prøve P6 i Nye europæiske ideer under profilen Europæiske studier. 
Se i øvrigt Studieordningens beskrivelse af prøven.  
 
Anbefalet prøvetidspunkt er slutningen af 3. semester. 
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Praktikophold i forbindelse med valgprøve 
 
Kompetencemål 
Formålet med praktikopholdet er at sætte dig i stand til på basis af de kvalifikationer, som du 
har tilegnet dig i løbet af studiet, at løse opgaver inden for jobfunktioner i en virksomhed eller 
institution, der har relation til dine profilfag. Det kan for eksempel være oversættelse af fag-
tekster, tolkning, udarbejdelse af databaser eller koncernordbøger, indhentning af informatio-
ner fra EU-institutionerne, research-arbejde ifm. finansiering af projekter, analyser af de kul-
turelle, politiske, sociale o.a. forhold, der påvirker virksomhedens ageren, planlægning og 
udarbejdelse af engelsksproget marketing- og PR-materiale, udarbejdelse af kampagner til et 
engelsksproget område eller revision og koordinering af den engelsksprogede virksomheds-
kommunikation – alt efter hvilken profil, du har valgt. 
 
For at opfylde dette mål skal du tilegne dig færdigheder i at: 
• udvælge og applicere viden og metoder, der har relevans for løsning af konkrete opgaver 
• foretage selvstændig og kritisk analyse af faglige problemstillinger 
• tilpasse dine kvalifikationer til de forretningsgange, der er i den pågældende virksomhed 

eller institution. 
 
Indhold 
Praktikopholdet skal finde sted i en privat eller offentlig virksomhed eller institution i Dan-
mark eller i udlandet. Opholdet skal have et omfang, der svarer til mindst 8 uger. I tilknytning 
til praktikopholdet udarbejdes en rapport, der kan bygges op omkring løsningen af en eller 
flere konkrete problemstillinger i forbindelse med de opgaver, du har haft under praktikop-
holdet. Rapporten skal bestå i en argumenteret fremstilling af en problemstilling fra praktik-
perioden, som forankres i relevant videnskabelig litteratur.  
 
Udgangspunktet for rapporten er en problemformulering, der udarbejdes i samarbejde med 
praktikvejlederen og eventuelt en kontaktperson i den pågældende virksomhed eller instituti-
on. 
 
Evaluering 
Praktikopholdet er relevant for prøve VF-1 og VF-2 under valgfagsområdet. 
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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 
individuel vejledning (3) fra en underviser, der fungerer som din særlige specialevejleder. Du 
vælger 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 engelsk. Omfanget (6) af specialet er 50-80 A4-sider à 2.200 tegn, eks-
klusive bilag (7). Det nummererede i denne generelle indledning uddybes under de tilsvaren-
de nummererede 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 7-trins 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. Det mundtlige forsvar foregår individuelt. 
 
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. Jf. hvad der står om evalueringskriterier i studie-
ordningen under Speciale. 
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3. Emne 
1. Specialet kan være relateret til det engelske sprog, samfunds- og kulturforhold i bredeste 

forstand eller kommunikation i et engelsksproget land/engelsksprogede lande. Fokus kan 
lægges på engelsk eller forhold i det engelsksprogede land, eller der kan være tale om stu-
dier af kontrastiv art, der desuden 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 engelsk eller forhold i et engelsksproget land. 
 
4. Vejledning 
Tilmelding til specialevejledning hos en vejleder sker ved aflevering af en specialetilmel-
dingsblanket til institutsekretæren. Blanketten fås hos sekretæren for undervisningsgruppe 
Engelsk. 
 
Ved specialer af type 1 (se ovenfor) vælges en vejleder fra undervisningsgruppe Engelsk. Ved 
specialer af type 2 (se ovenfor) vælges en vejleder fra undervisningsgruppe Engelsk subsidi-
ært fra Institut for Sprog og Erhvervskommunikation 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 engelsk eller dansk. I beg-
ge tilfælde vil din sproglige udtryksform indgå i vurderingen. Der skal vedlægges et resumé 
på engelsk. 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 maks. 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, resumé og bilag, men inkl. noter. Omfanget i tegn skal anføres i specialet. 
Resuméet må maksimalt fylde 2 A4-sider (4.400 tegn ekskl. blanktegn).
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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. Resuméet betragtes som et bilag, og indgår således ikke i specialeteksten. 
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Studieordning 
 

Kapitel 1: Uddannelsens formål 
Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (Master of Arts in 
International Business Communication) skal på baggrund af et gennemført bachelorstudium give de 
studerende en række generelle og specifikke kompetencer. 
 
Generelle erhvervssproglige og kommunikative kompetencer 
Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at: 
• varetage specialistfunktioner, der forudsætter viden om og færdigheder i at identificere, analyse-

re og løse sproglige og kommunikative problemstillinger i en dansk og international sammen-
hæng. Omfattende viden om det valgte fremmedsprog, dets struktur og funktionalitet såvel som 
indgående kendskab til sprogvidenskabelige teorier og metoder er central i denne sammenhæng. 

• på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder at udføre opgaver inden for formidling og 
kommunikation på dansk og det valgte fremmedsprog i private og/eller offentlige virksomheder, 
organisationer og institutioner 

• arbejde med forskningsopgaver inden for studiets områder. 
 
Generelle akademiske kompetencer 
Uddannelsen sigter på at videreudvikle de generelle akademiske kompetencer, som de studerende 
har erhvervet på bachelorstudiet. Uddannelsen vil således gennem de anvendte undervisnings- og 
arbejdsformer styrke de studerendes evne til at: 
• arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet alene og i samarbejde med andre 
• tage personligt ansvar for kvalitet og færdiggørelse af en arbejdsopgave 
• formulere et problem og opstille en løsningsmodel 
• diskutere og vurdere forskellige teorier i forhold til en given problemstilling 
• indlære og strukturere en stor mængde viden 
• arbejde metodisk med et komplekst og omfattende stof 
• anvende et videnskabeligt begrebsapparat på et komplekst stof og dermed skabe ny og interes-

sant viden 
• udføre og deltage i videnskabeligt arbejde 
 
Specifikke erhvervssproglige og kommunikative kompetencer og kvalifikationer 
Der udbydes tre forskellige profiler: Profilen Translatør/tolk, profilen International markedskom-
munikation og PR og profilen Europæiske studier. Profilerne giver de studerende mulighed for at 
specialisere sig inden for forskellige kompetenceområder.  
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Desuden kan de studerende sammensætte deres egen individuelle profil bestående af fag fra to eller 
tre af de nævnte profiler.  
 
Afhængigt af valg af profil får de studerende følgende specifikke erhvervssproglige og kommunika-
tive kompetencer: 
 
• Translatør/tolk 
Profilen kvalificerer de studerende til at varetage fagsproglige oversættelses- og formidlingsopga-
ver samt tolkeopgaver på højeste niveau i danske og internationale virksomheder og organisationer. 
 
For at opnå dette kompetencemål skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: 
 
(a) viden om: 
• grundlæggende teorier og metoder for fagsproglig terminologi og leksikografi  
• teorier og metoder for oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion og tolkning 
• centrale tekstgenrer inden for fagområderne teknik, økonomi og jura 
• juridiske og økonomiske forhold i Danmark og i det land, hvis sprog de læser 
 
(b) færdigheder i at: 
• oversætte, revidere og på andre måder bearbejde faglige tekster 
• indsamle og håndtere relevant faglig viden 
• udarbejde terminologisk og leksikografisk materiale 
• tolke i bl.a. retslig, politimæssig og forretningsmæssig sammenhæng. 
 
• International markedskommunikation og PR 
Profilen kvalificerer de studerende til at varetage private og offentlige virksomheders og organisati-
oners internationale informations- og PR-funktioner samt markedskommunikation.  
 
For at opnå dette kompetencemål skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: 
 
(a) viden om: 
• international PR og markedskommunikation 
• kommunikationsteorier og modeller for informationsprocesser 
• medielandskabet i fremmedsprogslandet 
• kulturelle barrierer i de enkelte lande 
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(b) færdigheder i at: 
• vælge relevante kommunikationsstrategier i forskellige situationer, for forskellige afsendere og 

til forskellige modtagere 
• vurdere og planlægge en kampagne 
• fremstille PR-materiale på fremmedsproget 
 
• Europæiske studier 
Profilen kvalificerer de studerende til at varetage kommunikations- og rådgivningsopgaver i danske 
og internationale virksomheder med særlig vægt på relationerne til EU. 
 
For at opnå dette kompetencemål skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: 
 
(a) viden om: 
• samfundsvidenskabelige metoder 
• rammer for vigtige aktørers arbejde på den europæiske scene 
• kommunikation med EUs institutioner 
• politisk kommunikation og lobbyisme i EU 
• netværksdannelse og fundraising 
• forhandlingsstrategier og –stile 
 
(b) færdigheder i at: 
• analysere prototypiske tekster 
• udarbejde tekster ud fra definerede rammer 
• planlægge og styre projektarbejde 
• forhandle på fremmedsproget 
• arbejde på tværs af faggrænser 

 

Kapitel 2: Uddannelsens områder 
§ 3. Cand.ling.merc.-uddannelsen udbydes inden for fire sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk. 

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

profilen Europæiske Studier. Det er muligt at opnå cand.ling.merc.-graden uden fast-
lagt profil. 

Stk. 3. Kandidateksamen med profilen Translatør/tolk giver ret til beskikkelse som transla-
tør og tolk. 
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Kapitel 3: Adgangskrav 
§ 4. Optagelse på kandidatstudiet forudsætter en bestået bacheloruddannelse i erhvervssprog og 

international erhvervskommunikation i det pågældende sprog efter bekendtgørelse nr. 338 af 
6. maj 2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 

 Stk. 2. Studienævnet kan i særlige tilfælde give dispensation til studerende, der ikke 
opfylder de i stk. 1 nævnte krav, men som skønnes at have opnået tilsvarende faglige 
kundskaber på anden vis. 

 

Kapitel 4: Uddannelsens opbygning  
§ 5. Uddannelsen er 2-årig. 
§ 6. Uddannelsen omfatter i alt 10 prøver samt et speciale. 

Stk. 2. De 9 af uddannelsens prøver er inddelt i et basisområde, et profilområde og et valg-
område. 

Stk. 3. Basisområdet omfatter 2 prøver. 
 Stk. 4. 4 prøver er definerende for Translatør/tolk-profilen og profilen Europæiske Studier. 

5 prøver er definerende for International markedskommunikation og PR-profilen. Af-
lægges de 4 prøver inden for Translatør/tolk-profilen, vil eksamensbeviset indeholde 
betegnelsen Cand.ling.merc. med profilen Translatør/tolk. Aflægges de 5 prøver in-
den for International markedskommunikation og PR-profilen, vil eksamensbeviset 
indeholde betegnelsen Cand.ling.merc. med profilen International markedskommu-
nikation og PR. Aflægges de 4 prøver inden for profilen Europæiske Studier, vil ek-
samensbeviset indeholde betegnelsen Cand.ling.merc. med profilen Europæiske Stu-
dier. Kandidater, der ikke aflægger de nævnte prøver inden for én af profilerne, vil få 
betegnelsen Cand.ling.merc.  

Stk. 5. Valgområdet omfatter 3 prøver, hvoraf mindst 1 skal have tilknytning til fremmed-
sproget. For studerende, der har valgt International markedskommunikation og PR-
profilen, omfatter valgområdet dog kun 2 prøver. Disse prøver er uden krav om 
fremmedsproglig tilknytning. 

 Stk. 6. Én prøve, i mundtlig sprogfærdighed, aflægges efter den studerendes eget valg i for-
bindelse med en prøve, der rummer en mundtlig del. Der kan være tale om følgende 
prøver: 

   TT-profilen:  B2, P3 eller VF-S 
   IMK-profilen: B2, P3, P4 
   EUS-profilen: B2, P4 eller VF-S 
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Kapitel 5: Uddannelsens prøvetyper 
§ 7. Uddannelsen udnytter 6 prøvetyper samt specialeafhandling. 
§ 8. Ved en bunden prøve forstås en prøve, hvor eksaminanden skal besvare et eller flere spørgs-

mål stillet af eksaminator. Ved en fri prøve forstås en prøve, hvor eksaminanden selv har for-
muleret et eller flere spørgsmål, der dog skal være godkendt af eksaminator. 

§ 9. Alle mundtlige prøver er individuelle. 
 Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver. Den studerende har 
 altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. Både ved individuelle prøver og ved 
 gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af den studerendes præsentation. Ved 
 skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt fremgå. 
 Stk. 1. En gruppe kan højst omfatte 4 studerende, dog kan specialer kun udarbejdes af grup-
   per på maks. 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 skriftlige prø-
ver aflægges som gruppeprøve. 

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

om der gives forberedelsestid. Bedømmelse efter 7-trins skalaen. 
 Stk. 2. H = Skriftlig hjemmeopgave.  
   Omfang maks. 30.000 tegn (ca. 13,5 A4 sider a 2.200 tegn ekskl. blanktegn, 

indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter). Der kan i de enkelte 
sprogs studievejledning gives retningslinier for, hvorvidt opgaven skrives på dansk 
eller på fremmedsproget. Der kan desuden være varierende regler for, om prøven er 
fri eller bunden, om der er intern eller ekstern censur, samt for, hvor lang tid der gi-
ves til udarbejdelsen. Bedømmelse efter 7-trins skalaen. 

 Stk. 3. R = Rapport.  
   En rapport er en skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af en mundtlig prøve med ud-

gangspunkt i den skrevne rapport. Ekstern censur. Den skriftlige del har et omfang 
på maks. 22.000 tegn (ca. 10 A4 sider a 2.200 tegn ekskl. blanktegn, indholdsforteg-
nelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter). Der gives ved de enkelte sprogs studie-
vejledning retningslinjer for, hvorvidt opgaven skrives på dansk og/eller fremmed-
sproget. Der kan desuden være varierende regler for, om prøven er fri eller bunden, 
hvor lang tid der gives til udarbejdelsen af den skriftlige opgave, tidsrummet imellem 
aflevering af den skriftlige rapport og den mundtlige prøve og for, hvor lang eksami-
nationstid der gives til den mundtlige prøve. Der gives ikke forberedelsestid. Be-
dømmelse efter 7-trins skalaen. 
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 Stk. 4. T = Dagsprøve.  
En 12-timers bunden, skriftlig prøve med ekstern censur. Omfang maks. 11.000 tegn 
(ca. 5 A4 sider a 2.200 tegn ekskl. blanktegn). Der gives ved de enkelte sprogs stu-
dievejledning retningslinier for, hvorvidt opgaven skrives på dansk og/eller frem-
medsproget. Bedømmelse efter 7-trins skalaen. 

 Stk. 5. I = Skriftlig prøve, der bedømmes af praktikvejlederen.  
    Omfang maks. 11.000 tegn (ca. 5 A4 sider a 2.200 tegn ekskl. blanktegn, 

indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter). Praktikrapporten skrives 
på fremmedsproget. Praktikophold, der skal danne grundlag for prøve I, skal være af-
viklet, efter at mindst én af prøverne på profilen International markedskommunikati-
on og PR er bestået. Bedømmes som bestået/ikke bestået. Se desuden afsnittet om 
praktik under valgområdet (se kap. 9). 

 Stk. 6.  L = Løbende evaluering med portfolio, der bedømmes af vejlederen. 
   Omfang maks. 18.000 tegn (ca. 8 A4 sider a 2.200 tegn ekskl. blanktegn, 

indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter) ekskl. det udarbejdede 
kommunikationsmateriale. Bedømmes som bestået/ikke bestået. 

 Stk. 7.  S = Specialeafhandling.  
   Specialet er en fri, selvstændig afhandling på 50-80 A4 sider a 2.200 tegn ekskl. 

blanktegn, indholdsfortegnelse, bibliografi, resumé og bilag, men inkl. noter. Af-
handlingen kan skrives på dansk eller det studerede fremmedsprog efter aftale med 
specialevejlederen. Specialet skal være ledsaget af et resumé på maks. 2 A4 sider a 
2.200 tegn ekskl. blanktegn på det studerede fremmedsprog. Resuméet indgår i den 
samlede vurdering, ligesom der i bedømmelsen vil blive lagt vægt på den skriftlige 
fremstillingsform, uanset hvilket sprog specialet er skrevet på. Specialet forsvares 
ved en mundtlig prøve. Bedømmes ved ekstern censur efter 7-trins skalaen. 

§ 11. Valgprøverne VF-1 og VF-2 bedømmes af eksaminator. Valgprøven VF-S bedømmes af ek-
saminator samt intern censor. Valgprøverne bedømmes efter 7-trins skalaen. Såfremt en pro-
filprøve 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 (engelsk)

Prøvekode Prøvetype 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-1 

H VF-2 

Basisområdet 

Valgområdet 

P1/P2 

P3 

P4 

T 

R 

M 

 
Teknisk sprog 

 
 

Juridisk sprog 
 
 

Økonomisk sprog 
 
 

Tolkning 

Profilområdet 



Studieordning af 1. september 2007 
 

 

 

65

Profil: International markedskommunikation og PR  

P6 

Prøvekode Prøvetype Prøvetitel 

B2 

B1 T Almen sproglig viden og metode 

Fagsproglig viden og metode 

Obligatorisk 

H 

M 

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 P4 efter den studerendes valg. 

VF-1 

H VF-2 

Basisområdet 

P1 

P3 

T 

 
Virksomhed, kommunikation, kontekst 

 
 

Medier, markeder, forbrugere 
 
 

Public relations 
 
 

International markedskommunikation 
  
 

Karrieremodul 
Praktik (I) eller caseforløb (L) 

 

Profilområdet 

Valgområdet 

P4 

P5 

P7 

M 

 I 

L 

H 

  R 
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Profil: Europæiske studier 
Prøvekode Prøvetype 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-1 

H VF-2 

Basisområdet 

Valgområdet 

P1  

P3 

P6 

T 

M 

H 

 
EU, Virksomheden og borgerne 

 
 

Projektstyring 
 
 

Forhandlingsteknik 
 
 

Nye europæiske ideer 
 

P4 

R 

Profilområdet 
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Kapitel 7: Undervisningsformer 
§13. Der anvendes forskellige undervisningsformer, f.eks. forelæsninger, holdundervisning, semi-

narer, individuel og gruppevis konsultation. 
 

Kapitel 8: Krav til sproglig kompetence 
I bedømmelsen af alle skriftlige arbejder, hvad enten de er udarbejdet på dansk eller på det pågæl-
dende fremmedsprog, indgår en vurdering af sprogrigtighed og fremstillingsevne (den studerendes 
evne til at fremstille sit stof præcist, nuanceret og velstruktureret).
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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 prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale samt et eller flere spørgsmål. Oversættelse til 
fremmedsproget af en tekst på maks. 2.200 tegn kan indgå. Bortset fra en evt. oversættelse skrives 
opgaven på dansk eller fremmedsproget, afhængigt af bestemmelserne i de enkelte sprogs studievej-
ledning. 
 
Omfang 
Omfanget af opgavebesvarelsen, eksklusiv evt. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i 
tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, lægges især 
vægt på følgende elementer: 
 
• Forståelse af problemstillinger, der er centrale for området 
• Besiddelse af analytiske og metodiske færdigheder, herunder evne til at argumentere for konkre-

te analytiske valg 
• Evne til anvendelse af adækvat terminologi 
• Evne til at strukturere en skriftlig fremstilling 
• Evne til at udtrykke sig leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt 
 
Hvis opgaven indeholder oversættelse fra dansk til fremmedsproget, lægges der yderligere vægt på 
følgende element: 
 
• Evne til at træffe leksikalske, grammatiske og stilistiske valg, der på en hensigtsmæssig og for-

målstjenlig måde overfører den danske tekst. 
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Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til selvstændigt at foretage en sproglig analyse, for hvilken 
der argumenteres metodisk. Analysen er formidlet i et leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt 
sprog. Hvis opgaven indeholder oversættelse fra dansk til fremmedsproget: Oversættelsen er en i 
høj grad korrekt overførsel af den danske tekst. 

 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en grundlæggende viden om området, men nogen usikkerhed i at anven-
de den metodisk i analyse. Fremstillingen af analysen er sprogligt usikker. Hvis opgaven indeholder 
oversættelse fra dansk til fremmedsproget: Oversættelsen viser en grundlæggende forståelse af den 
danske tekst og indeholder ikke væsentlige, meningsforstyrrende fejl, men er præget af sproglig 
usikkerhed. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én samlet karakter efter 7-trins skalaen. Hvor oversættelse indgår som en selvstændig del, 
vægter bedømmelsen af oversættelsen og af den teoretiske del hver 50 %. I den teoretiske del ind-
går eksaminandens sproglige kompetence i bedømmelsen. Skrives den teoretiske del på fremmed-
sproget, vægter den sproglige kompetence med 1/3 i denne del. 
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Prøvetitel: FAGSPROGLIG VIDEN OG METODE 
 
Prøvekode: B2 
ECTS: 10 
Prøvetype M: Mundtlig prøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Fem hverdage før prøvens afholdelse udleveres en opgaveformulering inden for de overordnede 
fagsproglige områder, der skal danne baggrund for eksaminationen. Opgaven kan eksempelvis bestå 
i redegørelse for forarbejdet til eller arbejdet med en skriftlig sprogproduktionsopgave, overvejelser 
over principper for tekstsammendrag og strukturering af tekstmateriale, kildekritisk redegørelse for 
informationssøgning, videnstilegnelse og belægssøgning, redegørelse for metoder til sproglig 
og/eller kommunikationsteoretisk analyse, samt redegørelse for den kultur- og samfundsmæssige 
indplacering af emnet. 

Prøven afvikles som en præsentation af opgavebesvarelsen efterfulgt af en uddybende samtale mel-
lem eksaminand og eksaminator. AV-midler kan anvendes. Præsentation og samtale foregår på 
fremmedsproget. Dele af eksaminationen kan evt. foregå på dansk, afhængig af opgavens art. 

 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Ingen forberedelsestid. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, lægges især 
vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at anvende den teoretiske viden om fagsproglige metoder samt relevante analysemodel-

ler i løsning af den eller de stillede opgaver 
• Evne til at vælge og anvende egnede strategier med henblik på produktion af fagtekster 
• Formidlings- og argumentationsevne 
• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget 
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til  
  grammatik, semantik og stilistik. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at inddrage relevant teori i løsningen af den stillede op-
gave for så vidt angår såvel analyse som de metodiske valg. Sproget er flydende og idiomatisk med 
en høj grad af grammatisk, semantisk og stilistisk korrekthed. Ved præsentationen udvises der evne 
til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at præsentere og diskutere besvarelsen af den 
stillede opgave. 
 
2 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en grundlæggende teoretisk viden, men nogen usikkerhed i at anvende 
den til analyse og metode. Sproget er præget af usikkerhed med hensyn til grammatik, semantik, 
stilistik og idiomatik. Ved præsentationen udvises der evne til at præsentere den stillede opgave og 
besvarelsen heraf, men præstationen er præget af mindre præcist fokus og manglende refleksions-
evne. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen for indhold og præsentation. Eksaminandens sproglige 
kompetence indgår i den samlede karakter med 1/3. Der kan desuden gives en karakter efter 7-trins 
skalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de studerende, der ønsker denne vurderet i prøven. 
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PRØVETITEL: Oversættelse i teknisk sprog  
 
Prøvekode: P1  
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 

 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale og består i oversættelse til og fra fremmed-
sproget. Prøven omfatter kommentarer vedrørende oversættelsen og/eller informationssøgningen. 
Prøveteksten/-erne vælges inden for centrale tekstgenrer såsom produktbeskrivelser, betjeningsvej-
ledninger, manualer, (populær) videnskabelige artikler. Det fremgår af de enkelte sprogs studievej-
ledning, om kommentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget. 
 
Omfang  
Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af opgavebesvarelsen, 
inkl. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-
vebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog 
• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner 
• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk 
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik 
• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige 

problemstillinger 
• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de 
to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk 
med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, 
struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-
ge problemstillinger samt til selvstændigt og metodisk at foretage informationssøgning. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to 
sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-
terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-
gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld 
faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives to karakterer efter 7-trins skalaen, én for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede 
kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Prøven be-
stås på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes 
ved oprunding.  
 
Der vil ved bedømmelsen især blive lagt vægt på, om der er tale om en fagligt dækkende oversæt-
telse på et terminologisk og idiomatisk korrekt fagsprog med anvendelse af de for området og gen-
ren typiske grammatiske og stilistiske træk. Hver af de to karakterer fremkommer ved en samlet 
vurdering af oversættelse hhv. til og fra fremmedsproget og kommentarer, dog således at hoved-
vægten vil blive lagt på kvaliteten af oversættelserne. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE I JURIDISK SPROG 
 
Prøvekode: P2 (gælder for fransk og spansk) 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 

 
Prøvebeskrivelse 
Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale inden for centrale tekstgenrer såsom proces-
dokumenter, kontrakter, videnskabelige artikler etc., og består i oversættelse til og fra fremmed-
sproget. Prøven omfatter kommentering vedrørende oversættelsen og/eller informationssøgningen. 
Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kommentarerne skrives på dansk eller frem-
medsproget. 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af opgavebesvarelsen, 
inkl. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-
vebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog 
• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner 
• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk 
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik 
• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige 

problemstillinger 
• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de 
to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk 
med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, 
struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-
ge problemstillinger samt til selvstændigt og metodisk at foretage informationssøgning. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to 
sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-
terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-
gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld 
faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives to karakterer efter 7-trins skalaen, én for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede 
kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Prøven be-
stås på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes 
ved oprunding. 
 
Der vil ved bedømmelsen især blive lagt vægt på, om der er tale om en fagligt dækkende oversæt-
telse på et terminologisk og idiomatisk korrekt fagsprog med anvendelse af de for området og gen-
ren typiske grammatiske og stilistiske træk. Hver af de to karakterer fremkommer ved en samlet 
vurdering af oversættelse hhv. til og fra fremmedsproget og kommentarer, dog således at hoved-
vægten vil blive lagt på kvaliteten af oversættelserne. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE OG REDEGØRELSE I JURIDISK SPROG 
 
Prøvekode: P3 (gælder for engelsk og tysk) 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 

 
Prøvebeskrivelse 
Skriftlig del 
Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale inden for centrale tekstgenrer såsom proces-
dokumenter, kontrakter, videnskabelige artikler etc., og består i oversættelse til og fra dansk med 
tilknyttede kommentarer. Disse kommentarer kan være af oversættelsesteoretisk, faglig og fag-
sproglig karakter og relaterer sig til det udleverede tekstmateriale. Som eksempler kan nævnes over-
sættelsesmetodiske spørgsmål, uddybning af specifikke juridiske problemstillinger samt terminolo-
gisk og fagsprogslingvistisk analyse. Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kom-
mentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget. 
 
Mundtlig del 
Prøven består i en samtale om juridiske forhold og årsagssammenhænge med udgangspunkt i rap-
porten og det udleverede tekstmateriale. Ved den mundtlige prøve kan der endvidere prøves i eks-
temporal oversættelse. 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af den skriftlige rapport, 
inkl. oversættelse, udgør maks. 22.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-
vebesvarelsen. 
 
Varighed 
Der gives 1 uge til udarbejdelse af rapporten. Den mundtlige prøve finder sted maks. 5 uger efter 
fristen for rapportens aflevering. Bedømmelsen af den skriftlige opgave skal foreligge senest 1 uge 
før den mundtlige prøves afholdelse. Det mundtlige forsvar varer 30 min. inkl. votering. Der gives 
ikke forberedelsestid. 
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Evalueringskriterier 
Skriftlig del 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog 
• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner 
• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk 
 Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
 og idiomatik 
• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige 

problemstillinger 
• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
Skriftlig del 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller 
få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de 
to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk 
med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, 
struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-
ge problemstillinger samt til selvstændigt og metodisk at foretage informationssøgning. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to 
sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-
terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-
gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld 
faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus. 
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Evalueringskriterier 
Mundtlig del 
 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at redegøre for og indgå i dialog om juridiske forhold og sammenhænge 
• Evne til at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til  
  grammatik, semantik og stilistik  
• Evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de to sprog, herunder 

evne til anvendelse af fagterminologi, såfremt prøven indeholder ekstemporal oversættelse. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
 
Karakterbeskrivelser 
Mundtlig del 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til fokuseret, struktureret og reflekteret at redegøre for og indgå i 
samtale om juridiske forhold og sammenhænge. Sproget er flydende og idiomatisk med en høj grad 
af terminologisk og grammatisk korrekthed. Såfremt der i prøven indgår ekstemporal oversættelse, 
demonstreres der sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de 
to sprog. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer kendskab til grundlæggende juridiske forhold, men er præget af mang-
lende dybde og mindre præcist fokus. Såfremt der i prøven indgår ekstemporal oversættelse, de-
monstreres der evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de to sprog  
uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fagtermino- 
logi og grammatik.  
 



Studieordning af 1. september 2007 
 

 

 

79

Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives tre karakterer efter 7-trins skalaen, to for den skriftlige del og én for den mundtlige del. 
For den skriftlige del gives der én karakter for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede 
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 kommentarer samt af de øvrige elementer, der måtte indgå, dog således at 
hovedvægten vil blive lagt på kvaliteten af oversættelserne. Karakteren for den mundtlige del frem-
kommer ved en vurdering af det faglige indhold og eksaminandens sproglige kompetence. Den 
sproglige kompetence indgår i den mundtlige karakter med 1/3. Prøven bestås på gennemsnittet af 
de tre karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding. 
 
Der kan desuden gives en karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de 
studerende, der ønsker denne vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE I ØKONOMISK SPROG 
 
Prøvekode: P2 (gælder for engelsk og tysk) 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 

 
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 kommentering vedrørende oversæt-
telsen og/eller informationssøgningen. Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kom-
mentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget. 
 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af opgavebesvarelsen, 
inkl. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-
vebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog 
• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner 
• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk 
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik 
• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige 

problemstillinger 
• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de 
to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk 
med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, 
struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-
ge problemstillinger samt til selvstændigt og metodisk at foretage informationssøgning. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to 
sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-
terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-
gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld 
faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus. 

 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives to karakterer efter 7-trins skalaen, én for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede 
kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Prøven be-
stås på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes 
ved oprunding. 
 
Der vil ved bedømmelsen især blive lagt vægt på, om der er tale om en fagligt dækkende oversæt-
telse på et terminologisk og idiomatisk korrekt fagsprog med anvendelse af de for området og gen-
ren typiske grammatiske og stilistiske træk. Hver af de to karakterer fremkommer ved en samlet 
vurdering af oversættelse hhv. til og fra fremmedsproget og kommentarer samt af de øvrige elemen-
ter der måtte indgå, dog således at hovedvægten vil blive lagt på kvaliteten af oversættelserne. 
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Prøvetitel: OVERSÆTTELSE OG REDEGØRELSE I ØKONOMISK SPROG 
 
Prøvekode: P3 (gælder for fransk og spansk) 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 

 
Prøvebeskrivelse 
Skriftlig del 
Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale inden for centrale genrer såsom årsregnska-
ber, brochurer, beretninger, 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 eller revision. 
 
Til opgaven knyttes en række spørgsmål af oversættelsesteoretisk, faglig eller fagsproglig art, som 
relaterer sig til prøvematerialet. Som eksempel kan nævnes oversættelsesmetodiske kommentarer, 
uddybning af specifikke økonomiske problemstillinger, indhentning af økonomiske data samt ter-
minologisk og fagsprogslingvistisk analyse. Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om 
kommentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget. 
 
Mundtlig del 
Prøven består i en samtale om økonomiske forhold og sammenhænge med udgangspunkt i rappor-
ten samt det udleverede tekstmateriale. Ved den mundtlige prøve kan der endvidere prøves i eks-
temporal oversættelse. 
 
Omfang 
Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af den skriftlige rapport, 
inkl. oversættelsen, udgør maks. 22.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres op-
gavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Der gives 1 uge til den skriftlige prøve. Den mundtlige prøve finder sted maks. 5 uger efter fristen 
for rapportens aflevering. 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 forbe-
redelsestid. 
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Evalueringskriterier 
Skriftlig del 
Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog 
• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner 
• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk 
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik 
• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige 

problemstillinger 
• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
 
Karakterbeskrivelser 
Skriftlig del 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de 
to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk 
med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, 
struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-
ge problemstillinger samt til selvstændigt og metodisk at foretage informationssøgning. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to 
sprog uden væsentlige meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-
terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-
gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld 
faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus. 



Studieordning af 1. september 2007 

 84 

Evalueringskriterier 
Mundtlig del 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at redegøre for og indgå i dialog om økonomiske forhold og sammenhænge 
• Evne til at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget.  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til  
  grammatik, semantik og stilistik 
• Evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de to sprog, herunder 

evne til anvendelse af fagterminologi, såfremt prøven indeholder ekstemporal oversættelse. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
 
Karakterbeskrivelser 
Mundtlig del 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller  
få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer evne til fokuseret, struktureret og reflekteret at redegøre for og indgå i 
samtale om økonomiske forhold og sammenhænge. Sproget er flydende og idiomatisk med en høj 
grad af terminologisk og grammatisk korrekthed. Såfremt der i prøven indgår ekstemporal oversæt-
telse, demonstreres der sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mel-
lem de to sprog. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer kendskab til grundlæggende økonomiske forhold, men er præget af 
manglende dybde og mindre præcist fokus. Såfremt der i prøven indgår ekstemporal oversættelse, 
demonstreres der evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de to 
sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-
terminologi og grammatik. 
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Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives tre karakterer efter 7-trins skalaen, to for den skriftlige del og én for den mundtlige del. 
For den skriftlige del gives der én karakter for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede 
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 kommentarer samt af de øvrige elementer, der måtte indgå, dog således at 
hovedvægten vil blive lagt på kvaliteten af oversættelserne. Karakteren for den mundtlige del frem-
kommer ved en vurdering af det faglige indhold og eksaminandens sproglige kompetence. Den 
sproglige kompetence indgår i den mundtlige karakter med 1/3. Prøven bestås på gennemsnittet af 
de tre karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding. 
 
Der kan desuden gives en karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdighed 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 prøvetyper) 

 
Prøvebeskrivelse 
Prøven omfatter en opgave i konsekutiv tolkning og/eller en opgave i simultantolkning. Opgaven i 
konsekutiv tolkning omfatter en dialog inden for rets- eller polititolkning. Opgaven i simultantolk-
ning omfatter et foredrag af økonomisk, juridisk, teknisk, politisk, kulturel eller anden samfunds-
relevant karakter. I simultantolkning prøves der til og/eller fra fremmedsproget. 
 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Der kan gives forberedelsestid. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges der især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at udføre simultantolkning og konsekutiv tolkning (dialogtolkning) under overholdelse 

af de herfor gældende normer og standarder, herunder: 
• Evne til at producere semantisk dækkende og pragmatisk adækvate tolkninger  
• Evne til at anvende adækvate strategier og teknikker i forhold til tolkeform og situation 
• Evne til at udvise professionel tolkeadfærd. Der lægges især vægt på adfærd, der er egnet til at 

skabe tillid hos tolkebrugerne (engageret koordinering, øjenkontakt m.m. ved dialogtolkning og 
behagelig rytme, rolig stemme m.m. ved simultantolkning med anlæg). 

 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Præstationen viser sikker evne til at formidle et budskab ved tolkning mellem to sprog. Tolkningen 
er semantisk dækkende og pragmatisk adækvat og demonstrerer professionel tolkeadfærd samt sik-
ker evne til at anvende hensigtsmæssige tolkestrategier og -teknikker. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen viser evne til at formidle et budskab ved tolkning mellem to sprog uden væsentlige 
meningsforstyrrende fejl. Præstationen er præget af usikker anvendelse af tolkestrategier og -tek-
nikker samt usikker tolkeadfærd. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren fremkommer ved en helhedsvurdering 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: VIRKSOMHED, KOMMUNIKATION, KONTEKST 
 
Prøvekode: P1 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
 (Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af analyse og vurdering af eksisterende dansk og/eller fremmedsproget PR-materiale 
med henblik på anvendelse af dele af de teoretiske områder, der dækkes af faget. Opgaven skrives 
på fremmedsproget. 
 
Omfang 
Omfanget af opgavebesvarelsen udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, vil der alt 
efter opgavens konkrete udformning blive lagt vægt på et eller flere af nedenstående elementer: 
 
• Evne til at anvende den erhvervede teoretiske viden om virksomhedsidentitet, image og om-

dømme i analysen af eksisterende virksomhedskommunikation 
• Evne til at analysere kommunikationsstrategier på grundlag af den erhvervede viden om stake-

holders, kommunikation og virksomhedskommunikation 
• Evne til at analysere og producere virksomhedskommunikation, der er målrettet til bestemte 

kulturer, under inddragelse af ovennævnte teoretiske elementer. 
 
I evalueringen indgår dog altid: 
 
• Beherskelse af den akademiske genre 
• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget.  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik. 
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Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer besiddelse af stor teoretisk viden og sikker evne til at anvende den rele-
vante teoretiske viden i løsningen af den stillede opgave på en struktureret og reflekteret måde. 
Sproget er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. Besvarelsen er karakteriseret af 
en overbevisende evne til at kombinere teori, praksis og sproglige færdigheder.  
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende:  
Præstationen demonstrerer en grundlæggende teoretisk viden, men præges af mangel på refleksion, 
præcision og begrænset evne til at kombinere teori, praksis og sproglige færdigheder. Sproget er 
præget af usikker beherskelse af fagterminologi, stil og grammatik. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af de 
faglige elementer, der indgår i opgaven.  Den sproglige kompetence indgår med 1/3 i karakteren. 
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Prøvetitel: MEDIER, MARKEDER, FORBRUGERE 
 
Prøvekode: P6 
ECTS: 10 
Prøvetype H: Skriftlig hjemmeopgave 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven har form af en bunden, skriftlig hjemmeopgave. Den består af en redegørelse for relevante 
forhold i virksomhedens omgivelser i form af f.eks. medielandskab, marked, forbrugeradfærd eller -
kultur, samt evt. en case, hvori disse forhold udmøntes i en medie-/kommunikationsplan. Hjemme-
opgaven skrives på fremmedsproget. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave udgør maks. 30.000 tegn (ca. 13,5 sider a 2.200 tegn 
ekskl. blanktegn). Omfanget i tegn skal påføres hjemmeopgaven. 
 
Varighed 
Afleveringsfristen vil fremgå af eksamensplanen på StudieInfo. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges især vægt 
på følgende elementer:  
 
• Forståelse af de relevante teorier og modeller 
• Evne til at anvende disse teorier og modeller på en given problemstilling 
• Evne til at fremskaffe og dokumentere relevante oplysninger om et givent marked, medieland-

skab eller en given forbrugeradfærd og -kultur 
• Evne til at udarbejde et konkret anvendeligt forslag til løsning af en given problemstilling inden 

for kommunikations- og medieplanlægning  
• Beherskelse af den akademiske genre 
• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget.  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler.  
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en sikker evne til at udvælge, dokumentere og anvende relevante model-
ler og teorier samt konkret fremskaffe og anvende data om medielandskab, marked, forbrugerad-
færd og -kultur i henhold til en given problemstilling. Sproget er idiomatisk med en høj grad af 
grammatisk korrekthed. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Rapporten demonstrerer en tilstrækkelig, men mangelfuld evne til at udvælge, dokumentere og an-
vende modeller og teorier samt konkret fremskaffe og anvende data om medielandskab, marked, 
forbrugeradfærd og -kultur i henhold til en given problemstilling. Sproget er præget af usikker be-
herskelse af fagterminologi, grammatik og stilistik. 
 
Censur 
Intern censur. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Eksaminandens sproglige kompetence indgår med 1/3 i 
karakteren. 
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Prøvetitel: PUBLIC RELATIONS 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består i udarbejdelse af PR-materiale på fremmedsproget med en dertil hørende projektrap-
port, der redegør for valg af strategier inden for fagets område. Rapporten skrives på fremmedspro-
get. Produktets form fastlægges i samarbejde med vejleder. Produktet kan have form af udkast til 
dele af et website, en imagebrochure, en kampagne eller andre former for materiale inden for public 
relations. Den mundtlige prøve afholdes maks. 5 uger efter fristen for aflevering af rapporten. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport udgør maks. 22.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende. Afleveringsfristen vil fremgå af eksamensplanen på StudieInfo. Der 
gives 30 min. til den mundtlige prøve inkl. votering. Ingen forberedelsestid. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, vil der alt 
efter opgavens konkrete udformning blive lagt vægt på et eller flere af nedenstående elementer: 
 
• Evne til at analysere og/eller udvikle kommunikationsstrategier (f.eks. inden for CSR) 
• Evne til at producere egnet kommunikationsmateriale på baggrund af selvudviklede eller givne 

kommunikationsstrategier (f.eks. virksomhedshjemmesider eller turismekommunikation) 
• Evne til at identificere centrale identitetselementer i organisationers tekster 
• Evne til at applicere teorier og modeller på autentiske cases (f.eks. krisekommunikationsscena- 
  rier). 
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I evalueringen indgår dog altid: 
 
• Beherskelse af den akademiske genre 
• Evne til at udtrykke sig på fremmedsproget, såvel skriftligt som mundtligt 
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til  
  grammatik, semantik og stilistik. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer besiddelse af stor teoretisk viden og sikker evne til at anvende den rele-
vante viden i produktionen af teoretiske overvejelser samt PR-materiale. Sproget er idiomatisk med 
en høj grad af grammatisk korrekthed. Præstationen er karakteriseret af en overbevisende evne til at 
kombinere teori, praksis og sproglige færdigheder. Ved det mundtlige forsvar udvises der evne til 
på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at præsentere og diskutere opgaven. 
 
2 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende:  
Præstationen demonstrerer en grundlæggende teoretisk viden, men præges af mangel på refleksion, 
præcision og begrænset evne til at kombinere teori, praksis og sproglige færdigheder. Sproget er 
præget af usikker beherskelse af fagterminologi, stil og grammatik. Ved det mundtlige forsvar udvi-
ses der evne til at præsentere opgaven, men præstationen er præget af mindre præcist fokus og 
manglende refleksionsevne. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af rap-
porten, det udarbejdede PR-materiale og indholdet af den mundtlige præstation. Den studerendes 
sproglige kompetence indgår med 1/3 i hvert af ovenstående elementer. Der kan derudover gives én 
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karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de studerende, der ønsker denne 
vurderet i prøven. 
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Prøvetitel: INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 
 
Prøvekode: P4  
ECTS: 10 
Prøvetype M: Mundtlig prøve 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven har form af en mundtlig prøve på fremmedsproget på grundlag af en på forhånd stillet 
opgave. Prøven består i udarbejdelse af et forslag på fremmedsproget til løsning af en konkret 
opgave, f.eks. udarbejdelse af en annoncekampagne, samt en teoretisk funderet redegørelse for de 
overvejelser, der ligger bag de strategiske og retoriske valg, der er truffet. 
 
Varighed 
Der gives 7 dage til løsning af opgaven og udarbejdelse af præsentation. Til selve prøven gives 
30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges især vægt på 
følgende elementer: 
 
• Evne til at fremlægge den teoretiske kommunikationsopfattelse, der ligger til grund for opgave-

besvarelsen 
• Evne til med udgangspunkt i relevante modeller og teorier at argumentere for de strategiske og 

kommunikative valg, der er truffet 
• Evne til at omsætte den teoretiske viden til konkrete løsningsforslag (strategier og tekstudkast) 
• Evne til at fremlægge løsningsforslag (strategier og tekstudkast) 
• Evne til at evaluere eget løsningsforslag ud fra et givent markeds kulturelle konventioner i for-

hold til genre, branche, region m.m. 
• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget.  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til  
  grammatik, semantik og stilistik. 

 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.  
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Karakterbeskrivelser 

12 Fremragende 

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler.  
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en sikker evne til at udvælge, dokumentere og anvende relevante model-
ler og teorier på en given problemstilling. Endvidere er præstationen overbevisende i sin udform-
ning og sit indhold mht. udmøntning af den teoretiske viden i et konkret og anvendeligt løsningsfor-
slag. Sproget er flydende og idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. 
 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer en tilstrækkelig, men mangelfuld evne til at udvælge, dokumentere og 
anvende relevante modeller og teorier på en given problemstilling. Endvidere er præstationen ikke 
overbevisende i sin udformning og sit indhold mht. udmøntning af den teoretiske viden i et konkret 
og anvendeligt løsningsforslag. Sproget er præget af usikker beherskelse af fagterminologi, gram-
matik og stilistik. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af form 
og indhold af præsentation og efterfølgende diskussion samt eksaminandens sproglige kompetence. 
Der kan desuden gives én karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de 
studerende, der ønsker denne vurderet i prøven. 
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KARRIEREFORLØB 
PRØVETITEL: PRAKTIK 
 
Prøvekode: P5 
ECTS: 10 
Prøvetype I: Intern rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven har form af en skriftlig rapport, der udarbejdes løbende i forbindelse med praktikopholdet.  
Praktikrapporten skal bestå i en argumenteret fremstilling af en problemstilling fra praktikperioden, 
som forankres i relevant videnskabelig litteratur. Rapporten skrives på fremmedsproget. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Under og i forlængelse af et praktikophold på mindst 8 uger, som er henlagt til en udenlandsk eller 
dansk virksomhed/organisation, udarbejder den studerende en skriftlig rapport. Det fremgår af de 
enkelte sprogs studievejledning, hvor lang tid efter et afsluttet praktikophold der kan gå, inden rap-
porten afleveres. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for praktikrapporten, læg-
ges der især vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at indkredse og beskrive en relevant problemstilling  
• Evne til at vælge teorier og metoder, der er relevante for løsning af problemstillingen 
• Kendskab til relevant videnskabelig litteratur 
• Evne til at udvise selvstændighed i analyse og argumentation 
• Beherskelse af den akademiske genre 
• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget.  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik. 
 
Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelse 
Bedømmelsen bestået gives for en præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets mål. 
 
Uddybende: 
Rapporten demonstrerer en tilstrækkelig, men mangelfuld evne til at indkredse problemstilling og 
løsningsmodel og/eller valg af teori og metode. Fremstillingen er visse steder ulogisk eller usam-
menhængende. Fremstillingen er uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl, men er præget af en vis 
grad af usikkerhed i beherskelsen af den akademiske genre. Sproget er præget af usikker beherskel-
se af fagterminologi, stil og grammatik. 
Censur 
Rapporten bedømmes af praktikvejlederen (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 valgprø-
ve. 
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PRØVETITEL: CASEFORLØB 
 
Prøvekode: P7 
ECTS: 10 
Prøvetype L: Løbende evaluering med portfolio 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse  
Der udarbejdes løbende en portfolio, der indeholder udvalgte dele af det udarbejdede kommunikati-
onsmateriale, redegørelse for valg af teoretisk udgangspunkt for opgaveløsningen samt refleksioner 
over arbejdsprocessen i caseforløbet. De studerende arbejder selvstændigt med udarbejdelse af 
kommunikationsmateriale med underviseren som konsulent og udvælger selv de dele af kommuni-
kationsmaterialet, der skal indgå i portfolioen. Portfolioen skrives på fremmedsproget. 
 
Omfang 
Omfanget af portfolioen udgør maks. 18.000 tegn ekskl. det udarbejdede kommunikationsmateriale. 
Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Portfolioen udarbejdes løbende, og afleveringsfristen vil fremgå af eksamensplanen på StudieInfo. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang den studerende opfylder målene for caseforløbet, lægges der 
især vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at vælge teorier og metoder, der er relevante for løsning af problemstillingen på bag-

grund af relevant videnskabelig litteratur 
• Evne til at udarbejde et konkret løsningsforslag på en given caseopgave 
• Evne til at reflektere over forløb, produceret kommunikationsmateriale og egen indsats  
• Evne til at indgå i et dynamisk forløb over længere tid 
• beherskelse af den akademiske genre 
• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget.  
  Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik 
  og idiomatik. 
 
Bedømmelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 



Studieordning af 1. september 2007 

 100 

Karakterbeskrivelse 
Bedømmelsen bestået gives for en præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets mål. 
 
Uddybende: 
Portfolioen demonstrerer en tilstrækkelig, men mangelfuld evne til at vælge teori og metode, udar-
bejde kommunikationsmateriale samt reflektere over arbejdsprocessen i caseforløbet. Fremstillin-
gen er visse steder ulogisk eller usammenhængende. Fremstillingen er uden væsentlige meningsfor-
styrrende fejl, men er præget af en vis grad af usikkerhed i beherskelsen af den akademiske genre. 
Sproget er præget af usikker beherskelse af fagterminologi, stil og grammatik. 
Censur 
Portfolioen bedømmes af vejlederen (faglæreren). 
 
Bedømmelse 
Bestået/ikke bestået. Karakteren fremkommer ved ligelig vægtning af det valgte teoretiske ud-
gangspunkt, det producerede kommunikationsmateriale og refleksionerne over egen indsats i case-
forløbet. Eksaminandens sproglige kompetence indgår med 1/3 i bedømmelsen. 
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Prøvetitel: EU, VIRKSOMHEDEN OG BORGERNE 
 
Prøvekode: P1 
ECTS: 10 
Prøvetype T: Dagsprøve 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af 

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

b) produktion af en eller flere tekster på engelsk, som en konkret udmøntning af den opstillede 
kommunikationsplan. 

 
Omfang 
Omfanget af opgavebesvarelsen udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal 
påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
12 timer. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at anvende viden om relationerne mellem EU, virksomheder og borgere 
• Evne til at anvende kommunikationsteori 
• Evne til selvstændigt at opstille en kommunikationsplan med fokus på analyse af målgruppe for 

kommunikation 
• Evne til at producere en eller flere tekster som konkret udmøntning af den opstillede kommuni-

kationsplan. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Besvarelsen demonstrerer sikkert kendskab til kommunikationsteori. Denne anvendes overbevisen-
de til at opstille en kommunikationsplan. Relationer mellem EU og den givne målgruppe fremstår 
klart med identificering af kommunikative "gaps". Der opstilles realistiske løsningsmodeller for 
disse "gaps" mellem EU og målgruppen.  
Der er tale om en struktureret og fokuseret fremstilling med selvstændige analyser. Den/de produce-
rede tekst(er) opfylder fuldt ud det kommunikative mål, som casematerialet og den opstillede kom-
munikationsplan lægger op til. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
De(t) stillede spørgsmål bliver besvaret, dog uden selvstændige analyser af casematerialet. Besva-
relsen viser en basal forståelse af casematerialet og en grundlæggende evne til at opstille en kom-
munikationsplan, herunder et rudimentært kendskab til kommunikationsteori. Kommunikationspla-
nen indeholder forslag til løsningen af den/de identificerede kommunikationsopgave(r). Disse for-
slag fremstår dog urealistiske og mangler en gennemtænkt begrundelse. Der er i nogen grad sam-
menhæng mellem den producerede tekst og kommunikationsplanen. Besvarelsen savner struktur og 
fokus.  
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren fremkommer ved, at indholdet vægter 2/3, 
og den sproglige udformning vægter 1/3. Der anlægges dog en helhedsbetragtning. 
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Prøvetitel: PROJEKTSTYRING 
 
Prøvekode: P3 
ECTS: 10 
Prøvetype R: Rapport 
 
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 præsentation af rapporten med efterfølgende diskussion. Prøven 
kan foregå på dansk eller engelsk. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport udgør maks. 22.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres rapporten. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende. Afleveringsfristen meddeles ved opslag. Den mundtlige prøve har 
en varighed på 30 min. inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at anvende viden om projektledelse, netværksteori, kommunikation eller fundraising 

med afsæt i den skriftlige opgaves konkrete problemstillinger 
• Evne til struktureret og selvstændigt at underbygge sin argumentation 
• Evne til at drøfte empiriske og teoretiske problemstillinger i tilgrænsende områder 
• Færdigheder i at opstille og drøfte alternative projektscenarier og -forløb 
• Evne til at vurdere strategier og begrunde de valg, man som projektleder kan blive stillet over 

for. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
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Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Besvarelsen demonstrerer sikkert kendskab til teorier om projektledelse. Disse anvendes overbevi-
sende til at analysere empiriske forhold, herunder kriterier for valg af data og datas kvalitet og strin-
gens i den skriftlige og / eller mundtlige fremstilling. De valg, der er foretaget i den skriftlige opga-
ve, er velbegrundede og diskuteres selvstændigt. Besvarelsen er velargumenteret, fokuseret, inde-
holder relevante og selvstændige perspektiver og demonstrerer overblik.  
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Besvarelsen viser et basalt kendskab til en eller flere af de tilgange, der har været anvendt i under-
visningen om projektledelse, projektledelsesteori, fundraising, netværk og kommunikation. Viden 
om metoder til indsamling, bearbejdning og præsentation af data er usikker og kan kun i begrænset 
omfang anvendes til at forklare de forhold, opgaven behandler. Relevante og alternative teorier ind-
drages kun i begrænset omfang, og der savnes en analytisk og systematisk struktur og stringens i 
fremstillingen.  
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren fremkommer ved, at rapporten 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 

 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af gennemførelse af en forhandling med eksaminatoren som den ene part og eksami-
nanden som den anden. Forhandlingen gennemføres på fremmedsproget på grundlag af et udleveret 
oplæg på dansk og/eller fremmedsproget.  
 
Efter forhandlingen evaluerer eksaminanden sin egen rolle under forhandlingsforløbet i forhold til 
de opstillede mål og gør rede for forhandlingens opbygning. I den forbindelse indgår eksaminanden 
i en diskussion med eksaminator og censor, der kan stille uddybende spørgsmål. 
 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Der er 60 minutters forberedelsestid. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til med udgangspunkt i forhandlingsteorier og -modeller selvstændigt at forberede og gen-

nemføre en forhandling 
• Evne til struktureret og fokuseret at styre forhandlingsprocessen 
• Evne til i situationen at kommunikere på et præcist og nuanceret fremmedsprog 
• Evne til at diskutere forskellige kulturteorier, forhandlingsteorier og -modeller 
• Evne til at definere og diskutere relevante begreber 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til selvstændigt at forberede og gennemføre en forhandling 
på baggrund af det givne oplæg. Hertil hører evnen til at kunne styre og systematisk reflektere over 
processen på en måde, som demonstrerer sikkert kendskab til og forståelse af forskellige forhand-
lings- og kulturteorier. Forhandlingsprocessen demonstrerer en sikker evne til selvstændigt at om-
sætte behandlede modeller og teorier i praksis samt fremragende kommunikative evner i et præcist 
og nuanceret fremmedsprog. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende:  
Der foreligger en basal evne til at deltage som forhandlingspartner, dvs. til at forberede og gennem-
føre en forhandling på baggrund af det givne oplæg. Processen styres kun delvist. Der reflekteres 
kun usystematisk over processen. Præstationen viser et basalt, men upræcist kendskab til forskellige 
forhandlings- og kulturteorier. Definitionerne og den praktiske anvendelse af teorierne er usikre og 
uselvstændige. Præstationen vidner om basale kommunikative evner på et forståeligt fremmed-
sprog. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Eksaminandens sproglige kompetence indgår med 1/3 i 
karakteren. Desuden kan der gives en karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdig-
hed for de studerende, der ønsker denne vurderet i prøven.  
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Prøvetitel: NYE EUROPÆISKE IDÉER 
 
Prøvekode: P6 
ECTS: 10 
Prøvetype H: Skriftlig hjemmeopgave 

 
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 kvalitetskriterier overholdes. Der kan i opgaven inddrages empirisk 
materiale. 
 
I forbindelse med den skriftlige hjemmeopgave skal den studerende dokumentere sin viden om nye 
europæiske idéer ved at sætte den valgte problemstilling i relation til fagets overordnede tema. Det 
overordnede emne bliver fastlagt af underviseren før undervisningsforløbets begyndelse og kunne 
f.eks. være "Fremtidens europæiske virksomhed", "EU 2010", "Bioteknologi og europæiske forbru-
gere", "Migration i Europa – før og nu". 
 
Den studerende skal desuden vise evnen til at sammenstille kilder fra forskellige 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 socio-
logi og forbrugerresearch kan konstatere over for sådanne produkter. Delanalyserne skal også af-
spejle en metodisk bevidsthed om holdbarheden af teoretiske udsagn og empiri. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave udgør maks. 30.000 tegn, ekskl. blanktegn. Omfanget i 
tegn skal påføres hjemmeopgaven. 
 
Varighed 
Der gives en tidsfrist for rettidig indlevering af den skriftlige hjemmeopgave. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-
gende elementer: 
 
• Evne til at analytisk tænkning 
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• Evne til kritisk tænkning 
• Evne til at se aktuelle udviklinger i lyset af forskellige discipliner 
• Evne til at innovativ og kreativ at inddrage mangfoldige kilder 
• Evne til at nyttiggøre et holistisk perspektiv i undersøgelsen af selvvalgte problemstillinger 
• Evne til at arbejde ud fra systemtankegangen 
• Evne til at inddrage nye indsigter fra forskellige områder 
• Evne til at arbejde metodisk og teoribaseret. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Hjemmeopgaven, der bygger på en selvvalgt problemstilling inden for fagets emneområder, foreta-
ges i et holistisk, tværdisciplinært og systemorienteret perspektiv. Der er tale om en selvstændig, 
fokuseret og velstruktureret analyse af selvvalgte kilder af mangfoldig karakter. Analysen demon-
strerer sikkert kendskab til samt præcis fremstilling og anvendelse af og refleksion over teorier og 
centrale begreber, der er relevante for problemstillingen. Besvarelsen inddrager indsigter fra selv-
stændigt valgt relevant tværfaglig litteratur. Selvvalgt emne, materiale, litteratur og metode lever op 
til relevanskriteriet. Den nuancerede besvarelse er argumenterende, velformuleret, kritisk, demon-
strerer høj sproglig kompetence samt overholder formkrav og krav til opgavens omfang. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Opgaven indeholder alle væsentlige elementer. Den er imidlertid ureflekteret, usystematisk, ud-
mærker sig ved påstande snarere end argumenter og er kun i ansats analytisk. Analysen søges gen-
nemført med udgangspunkt i både et holistisk, tværdisciplinært og systemorienteret perspektiv. Der 
bruges kun én kildetype. Opgaven demonstrerer manglende refleksionsevne, begrænset kendskab 
til, usikker fremstilling og ureflekteret omsætning af anvendte teorier og dertil hørende centrale 
begreber fra kun én disciplin. Indsigter fra selvvalgt litteratur inddrages i begrænset omfang. Sam-
menhængen mellem selvvalgt emne, materiale, teorier og metoder lever kun delvist op til relevans-
kriteriet. Opgaven er forståelig, men demonstrerer en begrænset skriftlig formuleringsevne. Der kan 
forekomme formfejl og sproglige mangler. Krav til opgavens omfang er overholdt. 
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Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. 
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Prøvetitel: VALGFRI PRØVE TILKNYTTET FREMMEDSPROGET 
 
Prøvekode: VF-S 
ECTS:10 
Prøvetype R: Rapport 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af en fri, skriftlig rapport med selvvalgt emne med efterfølgende mundtlig prøve. 
Rapporten skal være relateret til det studerede fremmedsprog, samfunds- og kulturforhold i bredeste 
forstand eller kommunikation i fremmedsprogslandet/-landene. Rapporten skrives på fremmedspro-
get. 
 
Den studerende vælger selv et emneområde 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 

pågældende sprog. 
2. Der skal blandt det samlede lærerkorps kunne findes en fagkyndig, der kan påtage sig at fungere 

som vejleder/eksaminator. 
 
Ved godkendelse af rapportens problemformulering sikrer vejleder, at opgaven lægger op til en 
tilstrækkelig bred, præcis og nuanceret skriftlig behandling med mulighed for passende hensynta-
gen til den opgivne litteratur. (Se desuden afsnittet om Tilmeldingsblanket til valgprøver under 
afsnittet Praktiske forhold). 
 
 
Omfang  
Omfanget af den skriftlige rapport udgør maks. 22.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) 
skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende, og afleveringsfristen vil fremgå af eksamensplanen på StudieInfo. 
Den mundtlige prøve har en varighed på 30 min. inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Den 
mundtlige prøve afholdes maks. 5 uger efter afleveringsfristen for den skriftlige rapport. 
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Kompetencemål 
Formålet med den valgfrie hjemmeopgave er at kvalificere den studerende til selvstændigt at gen-
nemføre en mindre og afgrænset videnskabelig undersøgelse af en problemstilling af relevans for 
studiet under anvendelse af videnskabelige teorier og metoder. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges der især 
vægt på følgende elementer: 
 
Skriftlig del: 
• Evne til at opstille en præcis og velafgrænset problemformulering  
• Evne til at finde og sætte sig ind i litteratur, der er relevant for det afgrænsede emne   
• Evne til at udvælge og anvende begreber, teorier og metoder, der er relevante for behandlingen 

af problemstillingen  
• Evne til at analysere og vurdere anvendte teorier, metoder og empirisk materiale 
• Evne til at udvise kritisk sans i behandlingen af teori og empiri 
• Evne til at begrunde de trufne valg 
• Evne til at føre fagligt acceptable belæg for fremførte påstande 
• Evne til håndtering af kilder (f.eks. i referencer, noter og bibliografi) 
• Evne til at præsentere stoffet i en klar og logisk struktur 
• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget. 
 
Mundtlig del: 
• Evne til at præsentere de i rapporten behandlede problemstillinger 
• Evne til at forholde sig til, argumentere for og reflektere over de anvendte teorier, metoder og 

resultater samt evne til at uddybe og perspektivere rapporten i dialog med eksaminator og evt. 
censor 

• Beherskelse af almindelige principper for mundtlig præsentation samt mundtlig formidlingsevne 
• Evne til at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller 
kun få uvæsentlige mangler. 
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Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at arbejde selvstændigt og kritisk inden for rammerne af 
en velafgrænset problemformulering. Endvidere demonstreres indgående kendskab til det valgte 
emne, en kritisk stillingtagen til samt sikkerhed i anvendelse af de valgte teorier og metoder samt i 
behandlingen af empirisk materiale. Endelig udvises evne til at forholde sig til og perspektivere den 
behandlede problemstilling. Sproget er flydende, idiomatisk og grammatisk korrekt, ligesom gæl-
dende formalia er overholdt, hvad angår referencer, noter og bibliografi. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen bærer præg af, at der kun i begrænset omfang er arbejdet selvstændigt og kritisk inden 
for rammerne af problemformuleringen. Endvidere demonstreres begrænset kendskab til det valgte 
emne, manglende kritisk stillingtagen samt usikkerhed i anvendelsen af de valgte teorier og metoder 
samt i behandlingen af empirisk materiale. Der udvises usikker evne til at forholde sig til og per-
spektivere den behandlede problemstilling. Der er ikke alvorlige, meningsforstyrrende fejl, men 
sproget er præget af en vis idiomatisk eller grammatisk usikkerhed. Der kan være mindre unøjag-
tigheder i forhold til gældende formalia. 
  
Censur 
Intern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trinsskalen, der fremkommer ved en ligelig vægtning af rapport og 
indholdet af den mundtlige præstation samt eksaminandens sproglige kompetence. Der kan desuden 
gives en karakter efter 7-trinsskalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de studerende, der øn-
sker denne vurderet ved prøven. 
 
Som alternativ til ovenstående kan enhver P-prøve inden for fremmedsproget, hvor der er en 
mundtlig eksamensaktivitet, aflægges som VF-S prøve. I så fald følger prøvetypen og censurformen 
den valgte prøve. Det forudsætter dog, at P-prøven ikke aflægges som profilprøve i løbet af studie-
tiden. 

 
Bemærk: Titler på profilprøver må kun anvendes som titler på valgprøver, når P-prøveformen er 
fulgt. 
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PRØVETITEL: VALGFRI PRØVE 
 
Prøvekode: VF-1 og VF-2 
ECTS: 10 
Prøvetype: H  
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består af en fri, skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt emne. Prøven kan skrives på dansk 
eller på fremmedsproget.  
 
Den studerende vælger selv et emneområde for prøverne VF-1 og VF-2. Der gælder følgende gene-
relle krav: 
 
1. Emnet skal af studienævnet kunne godkendes som relevant for cand.ling.merc.-uddannelsen i det 

pågældende sprog. 
2. Der skal blandt det samlede lærerkorps kunne findes en fagkyndig, der kan påtage sig at fungere 

som vejleder/eksaminator. 
 
Ved godkendelse af hjemmeopgavens problemformulering sikrer vejleder, at opgaven lægger op til 
en tilstrækkelig bred, præcis og nuanceret skriftlig behandling med mulighed for passende hensyn-
tagen til den opgivne litteratur. (Se desuden afsnittet om Tilmeldingsblanket til VF-prøver under 
afsnittet Praktiske forhold). 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave udgør maks. 30.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. 
blanktegn) skal påføres opgavebesvarelsen. 
 
Kompetencemål 
Formålet med den valgfrie hjemmeopgave er at kvalificere den studerende til selvstændigt at gen-
nemføre en mindre og afgrænset videnskabelig undersøgelse af en problemstilling af relevans for 
studiet under anvendelse af videnskabelige teorier og metoder. 
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Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte kompetencemål, lægges 
der især vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at opstille en præcis og velafgrænset problemformulering  
• Evne til at finde og sætte sig ind i litteratur, der er specifikt relevant for det afgrænsede emne  
• Evne til at udvælge og anvende begreber, teorier og metoder, der er relevante for behandlingen 

af problemstillingen  
• Evne til at analysere og vurdere anvendte teorier, metoder og empirisk materiale 
• Evne til at udvise kritisk sans i behandlingen af teori og empiri 
• Evne til at begrunde de trufne valg 
• Evne til at føre fagligt acceptable belæg for fremførte påstande 
• Evne til håndtering af kilder (f.eks. i referencer, noter og bibliografi) 
• Evne til at præsentere stoffet i en klar og logisk struktur 
• Evne til at formulere sig klart og sprogligt korrekt. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller 
kun få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at arbejde selvstændigt og kritisk inden for rammerne af 
en velafgrænset problemformulering. Endvidere demonstreres indgående kendskab til det valgte 
emne, en kritisk stillingtagen til samt sikkerhed i anvendelse af de valgte teorier og metoder samt i 
behandlingen af empirisk materiale. Endelig udvises evne til at forholde sig til og perspektivere den 
behandlede problemstilling. Sproget er flydende, idiomatisk og grammatisk korrekt, ligesom gæl-
dende formalia er overholdt, hvad angår referencer, noter og bibliografi. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen bærer præg af, at der kun i begrænset omfang er arbejdet selvstændigt og kritisk inden 
for rammerne af problemformuleringen. Endvidere demonstreres begrænset kendskab til det valgte 
emne, manglende kritisk stillingtagen samt usikkerhed i anvendelsen af de valgte teorier og metoder 
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samt i behandlingen af empirisk materiale. Der udvises usikker evne til at forholde sig til og per-
spektivere den behandlede problemstilling. Der er ikke alvorlige meningsforstyrrende fejl, men 
sproget er præget af en vis idiomatisk eller grammatisk usikkerhed. Der kan være mindre unøjag-
tigheder i forhold til gældende formalia. 
 
Censur 
Ingen censur. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. 
Skrives hjemmeopgaven på fremmedsproget, indgår eksaminandens sproglige kompetence med 1/3.  
 
Alternativer til ovenstående hjemmeopgave 
Som alternativ til ovenstående kan den studerende vælge at aflægge en prøve inden for undervis-
ningsgruppen (profilprøve) eller tage et praktikophold i forbindelse med en valgprøve. Den stude-
rende kan desuden vælge at aflægge en prøve inden for kandidatuddannelsen i virksomhedskom-
munikation eller MACC, under Summer University, inden for andre uddannelser på Aarhus Univer-
sitet (herunder cand.merc. på Handelshøjskolen) eller ved en anden institution i Danmark eller i 
udlandet.  
 
• 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.  
 
Bemærk: Titler på profilprøver må kun anvendes som titler på valgprøver, når P-prøveformen er 
fulgt. 
 
• Praktikrapport som valgprøve 
Under valgområdet kan den studerende vælge at tage et praktikophold på mindst 8 uger, som er 
henlagt til en udenlandsk eller dansk virksomhed/organisation. Under og i forlængelse af praktik-
opholdet udarbejder den studerende en skriftlig rapport. Rapporten skal bestå i en argumenteret 
fremstilling af en problemstilling fra praktikperioden, som forankres i relevant videnskabelig littera-
tur. 
 
Praktikrapportens omfang sættes til maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal på-
føres opgavebesvarelsen. 
 
For evalueringskriterier og prøvebeskrivelser henvises til beskrivelsen af prøve I på IMK-profilen.  
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Studerende, der tager prøve I på IMK-profilen, kan ikke vælge praktik under valgområdet. 
 
Praktikophold, der skal danne grundlag for prøven, skal afvikles, efter at mindst én TT-, IMK- eller 
EUS-profilprøve er bestået. 
 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. 
 
• Prøver på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation og på MACC 
 Der gives automatisk merit for valgprøver aflagt som prøver under de to kandidatuddannelser.  
 
• Prøver under Summer University 
 Der henvises til hjemmesiden for Summer University på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 
 
• Prøver inden for andre uddannelser på Aarhus Universitet eller på andre institutioner 
 Der søges i de enkelte tilfælde om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel. 
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PRØVETITEL: MUNDTLIG SPROGFÆRDIGHED 
  
Prøvekode: B2, P3 (TT & IMK), P4 (IMK & EUS), VF-S 
Prøvetype: Se beskrivelsen af ovennævnte prøver 
(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper) 

 
Mundtlig sprogfærdighed kan prøves efter den studerendes eget valg ved flg. mundtlige prøver: 
TT-profilen:   B2, P3 eller VF-S 
IMK-profilen:  B2, P3, P4  
EUS-profilen:  B2, P4 eller VF-S 
Der henvises derfor til beskrivelsen af disse prøver. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, lægges der 
især vægt på følgende elementer: 
 
• Evne til at udtrykke sig flydende på fremmedsproget. Der lægges vægt på, om sproget er idio-

matisk samt korrekt med hensyn til morfologi, syntaks, semantik og stilistik 
• Evne til at udtrykke sig under iagttagelse af de fonologiske regler for standardsproget. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen. 
 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, uden mangler 
eller med få uvæsentlige mangler. 
  
Uddybende: 
Sproget er flydende og idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. Eksaminanden ud-
trykker sig præcist og demonstrerer beherskelse af et stort ordforråd. Præstationen er stilistisk til-
passet kommunikationssituationen og overholder de fonologiske regler for standardsproget.      
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Sproget er sammenhængende, men præstationen er præget af pauser, hvor eksaminanden leder efter  
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ord. Der forekommer en del fejl inden for morfologi, syntaks, semantik og stilistik, men de er ikke 
meningsforstyrrende. Præstationen overholder ikke de fonologiske regler for standardsproget, hvil-
ket dog ikke forhindrer forståelsen af det sagte. 
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Prøvetitel: SPECIALE 
 
Prøvekode: S 
ECTS: 30 
Prøvetype: Fri, selvstændig afhandling med mundtligt forsvar 

 
Kompetencemål 
Formålet med specialeskrivningen er at kvalificere de studerende til selvstændigt: 
 
• at gennemføre en større videnskabelig undersøgelse  
• af en problemstilling af relevans for studiet 
• under anvendelse af videnskabelige teorier og metoder 
  
Prøvebeskrivelse 
Specialet er en fri, selvstændig afhandling. Afhandlingen kan skrives på dansk eller det studerede 
fremmedsprog efter aftale med specialevejleder. Specialet skal indeholde et resumé på maks. 4.400 
tegn (ekskl. blanktegn). Resuméet skal være på det studerede fremmedsprog.  
 
Specialet kan udarbejdes i grupper på maks. 3 studerende under forudsætning af, at hver enkelt stu-
derendes bidrag tydeligt kan identificeres. Det mundtlige forsvar foregår individuelt. 
 
Specialeemner 
1. Specialet kan være relateret til det studerede fremmedsprog, samfunds- og kulturforhold i bre-

deste forstand eller kommunikation i fremmedsprogslandet/landene. Fokus kan lægges på frem-
medsproget 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 lan-
de. 

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. 
 
Specialevejledning 
Tilmelding til specialevejledning hos en vejleder sker ved aflevering af en specialetilmeldingsblan-
ket. Blanketten fås hos institutsekretæren. 
Ved specialer af type 1) vælges en vejleder fra den pågældende undervisningsgruppe. Ved specialer 
af type 2) vælges en vejleder fra undervisningsgruppen eller fra instituttet i øvrigt. I begge tilfælde 
kan der evt. tilknyttes såvel en hoved- som en bivejleder. 
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Omfang 
Hvis specialet udarbejdes af én studerende, er omfanget 50-80 A4 sider à 2.200 tegn, ekskl. ind-
holdsfortegnelse, bibliografi, resumé og bilag, men inkl. noter. Omfanget i tegn skal anføres i spe-
cialet. Specialet skal indeholde et resumé på maks. 4.400 tegn bilag. For grupper med 2 studerende 
er omfanget 75-120 normalsider, og for grupper med 3 studerende er omfanget 100-150 normalsi-
der. Afhandlingens omfang i tegn (ekskl. blanktegn) skal anføres i specialet. 
 
Varighed 
Specialeafhandlingen forsvares ved en mundtlig prøve, der har en varighed af 45 minutter inkl. vo-
tering. Der er ingen forberedelsestid. Den mundtlige prøve afholdes maks. 8 uger efter afleveringen 
af specialet. 
 
Evalueringskriterier 
Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte mål, lægges der især 
vægt på følgende elementer: 
 
Skriftlig del: 
• Evne til at opstille en præcis og velafgrænset problemformulering  
• Evne til at erhverve sig indgående kendskab til den for emnet relevante litteratur   
• Evne til at udvælge og anvende begreber, teorier og metoder, der er relevante for behandlingen 

af problemstillingen  
• Evne til at analysere og vurdere anvendte teorier, metoder og empirisk materiale 
• Evne til at udvise kritisk sans i behandlingen af teori og empiri 
• Evne til at begrunde de trufne valg 
• Evne til at føre fagligt acceptable belæg for fremførte påstande 
• Evne til håndtering af kilder (f.eks. i referencer, noter og bibliografi) 
• Evne til at præsentere stoffet i en klar og logisk struktur 
• Evne til at formulere sig klart og sprogligt korrekt  
• Evne til at udarbejde et kort og koncist resumé. 
 
Mundtligt forsvar 
• Evne til at præsentere de i specialet behandlede problemstillinger 
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• Evne til at forholde sig til, argumentere for og reflektere over de anvendte teorier, metoder og 
resultater samt evne til at uddybe og perspektivere specialet i dialog med eksaminator og evt. 
censor 

• Beherskelse af almindelige principper for mundtlig præsentation samt mundtlig formidlings-
evne. 

 
Karakterbeskrivelser 
12 Fremragende 
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller 
kun få uvæsentlige mangler. 
 
Uddybende: 
Præstationen demonstrerer sikker evne til at arbejde selvstændigt og kritisk inden for rammerne af 
en velafgrænset problemformulering. Endvidere demonstreres indgående kendskab til det valgte 
emne, en kritisk stillingtagen til samt sikkerhed i anvendelse af de valgte teorier og metoder samt i 
behandlingen af empirisk materiale. Endelig udvises evne til at forholde sig til og perspektivere den 
behandlede problemstilling. Sproget er flydende, idiomatisk og grammatisk korrekt, ligesom gæl-
dende formalia er overholdt, hvad angår referencer, noter og bibliografi. 
 
02 Tilstrækkelig 
Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Uddybende: 
Præstationen bærer præg af, at der kun i begrænset omfang er arbejdet selvstændigt og kritisk inden 
for rammerne af problemformuleringen. Endvidere demonstreres begrænset kendskab til det valgte 
emne, manglende kritisk stillingtagen samt usikkerhed i anvendelsen af de valgte teorier og metoder 
samt i behandlingen af empirisk materiale. Der udvises usikker evne til at forholde sig til og per-
spektivere den behandlede problemstilling. Der er ikke alvorlige meningsforstyrrende fejl, men 
sproget er præget af en vis idiomatisk eller grammatisk usikkerhed. Der kan være mindre unøjag-
tigheder i forhold til gældende formalia. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren gives i forbindelse med det mundtlige for-
svar. Der foretages en samlet bedømmelse af specialet og det mundtlige forsvar, dog således at ho-
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vedvægten lægges på specialet. I bedømmelsen indgår også det resumé, der ledsager specialet.  
 
Såfremt et speciale ikke bestås, kan samme speciale bruges som udgangspunkt for et revideret spe-
ciale, som afleveres og bedømmes efter normal praksis. 
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Kapitel 10: Generelle eksamensbestemmelser 
Prøverne 
Prøverne aflægges hver for sig i den rækkefølge, den studerende ønsker. 
 
Prøverne aflægges i de to faste eksamensterminer (december-januar og maj-juni) med følgende for-
behold: Der gælder særlige frister i forbindelse med Prøve I og L på profilen International mar-
kedskommunikation og PR. Der kan desuden efter studienævnets beslutning afviges fra de faste 
terminer i forbindelse med frie hjemmeopgaver. 
 
En prøve med vurdering efter 7-trins skalaen er bestået, når den er blevet vurderet til karakteren 02 
(to) eller derover. Ved andre vurderingsformer angives det ved ”bestået”, at en prøve er bestået. 
 
Omprøve 
Opnås ikke karakteren 02 (eller ”bestået”) 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 studerendes 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 også lægges i forbindelse med én af disse prøver. 
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, træffer studienævnet i konkrete tilfælde beslutning om, under 
hvilke former den skal aflægges. 
 
Pensum ifm. omprøve 
Den studerende har ret til at blive eksamineret i sit oprindelige eksamenspensum, såfremt reeksami-
nationen sker i løbet af de 2 eksamensterminer, der følger umiddelbart efter 1. eksamensforsøg. Det 
bemærkes, at justeringer og opdatering af pensum ikke betragtes som en ændring af pensum. Den 
studerende har selv pligt til at kontakte faglæreren med henblik på oplysninger om eventuelle juste-
ringer. 
 
Omprøver ifm. den afsluttende eksamenstermin 
En studerende, der kun mangler at bestå en enkelt prøve, der ifølge studievejledningen er placeret i 
den afsluttende eksamenstermin, har mulighed for at genindstille sig til prøven i samme eksamens-
termin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
 
Individuelle prøver/gruppeprøver 
Alle mundtlige prøver er individuelle. 
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Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver.  
Den studerende har altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. 
 
Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af den 
studerendes præsentation. Ved skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt 
fremgå. 
 
Antal evalueringsforsøg 
Man kan højst deltage i en prøve, herunder aflevere hjemmeopgavebesvarelse eller specialeafhand-
ling, tre gange. 
 
Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation kan i ganske særlige tilfælde tillade  
et fjerde eksamensforsøg. 
 
Eksamenstilmelding 
Ved alle eksaminer er der krav om tilmelding inden en bestemt frist. 
 
Eksamensframelding 
Fristen for framelding er senest 14 dage før afholdelse af den pågældende prøve. 
Personlig framelding sker ved henvendelse på Studieadministrationen, hvor en særlig blanket skal 
udfyldes. Studiekort skal medbringes. 
 
Skriftlig framelding skal indeholde oplysninger om navn, personnummer og de frameldte prøver.  
Er en studerende tilmeldt en eksamen og undlader at framelde sig rettidigt, betragtes tilmeldingen 
altid som et eksamensforsøg. 
 
Særlige regler i forbindelse med dagsprøven 
• Afhentning af opgaven 

Opgaven kan afhentes elektronisk. Se vejledning om dette på Studieinfo (www.asb.dk/studinfo) 
under informationerne om eksamen. Opgaven kan også afhentes på Studieadministrationen 
(B4). I begge tilfælde kan afhentning ske fra kl. 8.15. 

• Eksamensmaterialer 
Eksaminanderne skal selv medbringe skrivematerialer og evt. hjælpemidler, hvis opgaven øn-
skes løst på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Alle hjælpemidler må benyttes. 

• Under eksamen 
Den ansvarlige faglærer vil inden for den første time kunne kontaktes pr. telefon for evt. afkla-
ring af tvivlsspørgsmål i forbindelse med opgaveteksten. 
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• 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 Studieinfo (www.asb.dk/studinfo) 
under informationerne om eksamen.  

 Fra kl. 8.15-14.00 kan aflevering  også ske på Studieadministrationen (B4) og fra kl. 14.00-20.15 i 
Informationen over for hovedindgangen. Opgaven skal afleveres i 3 eksemplarer. I begge tilfælde 
skal opgaven afleveres senest kl. 20.15. 
 
Overtrædelse af eksamensregler 
Hvis en eksaminand ikke overholder eksamensreglerne, kan det medføre afvisning 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 lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller hjem-
meopgave, kan Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation efter ansøgning give 
tilladelse til for sen framelding. 
 
Hvis der for den pågældende studerende vil blive tale om studieforsinkelse, kan studienævnet desu-
den give tilladelse til afholdelse af sygeeksamen eller forsinket aflevering. Når der afholdes sygeek-
samen, kan også andre studerende deltage, såfremt de efter ovenstående regel har fået tilladelse til 
for sen framelding. 
 
Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den på-
gældende 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 uddannelseselementer, der er gennemført ved en anden dansk eller 
udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, træder i stedet for uddannelseselementer i denne 
studieordning. Sådanne uddannelseselementer bedømmes som ”bestået”, medmindre der er givet en 
karakter efter 7-trins skalaen ved den institution, hvor uddannelseselementet er gennemført. 
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Eksamensbevis 
Handelshøjskolen udsteder bevis for bestået eksamen med angivelse af de aflagte prøver og de op-
nåede karakterer. 
 
Studerende, der har aflagt prøverne P1 - P4 inden for profilområdet Translatør/tolk, vil få udstedt et 
eksamensbevis med titlen ”Cand.ling.merc. i <fremmedsprog> - Translatør/tolk-profilen”. Stude-
rende, der har aflagt prøverne P1, P3, P4, P6 og P5 eller P7 inden for profilområdet International 
markedskommunikation og PR, vil få udstedt eksamensbevis med titlen ”Cand.ling.merc. i <frem-
medsprog> – International markedskommunikation og PR-profilen”. Studerende, der har aflagt prø-
verne P1, P3, P4 og P6 inden for profilområdet Europæiske Studier, vil få udstedt eksamensbevis 
med titlen ”Cand.ling.merc. i <fremmedsprog> - Europæiske Studier profilen. Studerende, der har 
gennemført uddannelsen efter individuelt studieprogram, vil få udstedt et eksamensbevis med titlen 
”Cand.ling.merc. i <fremmedsprog>”. 
 
Studerende der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, har ret til at få dokumentation 
for beståede prøver. Dokumentationen påføres oplysninger om prøvens art og den opnåede karakter. 
 
Eksamensresultater 
Resultaterne af de skriftlige prøver bliver offentliggjort på Internettet på CampusNet. Der gives 
ikke telefonisk oplysning om eksamensresultater. 
 
Klager 
Klager over eksamensresultater skal indgives på et særligt skema, som udleveres på Studievejled-
ningen. 
 
Ønsker om dispensation fra bekendtgørelsen indsendes til ministeriet gennem højskolen, vedlagt 
højskolens kommentarer. 

 

Kapitel 11: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
Studieordningen træder i kraft og er gældende for studerende, der påbegynder uddannelsen i 2007. 
Studienævnet kan fastlægge, hvornår der sidste gang afholdes eksaminer i henhold til tidligere stu-
dieordninger. 

 

Kapitel 12: Gennemførelsesfrist 
Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen af denne. 
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Bilag - Engelsk 
Anbefalet studieforløb og prøvetakt 

 

 Basisområde Prøvekode 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Fælles forelæsninger i viden-
skabsteori og metode 

Prøves flere steder     

Almen sproglig viden og 
metode 

B1 X* X**   

 

Fagsproglig viden og metode
 

B2 X    

 Profilområde      
Tværsproglige forelæsninger 
for TT-profilen 

Prøves i profilprø-
verne 

    

Teknisk sprog P1 (Dagsprøve)  X   

Juridisk sprog P3 (Rapport)   X  

Økonomisk sprog P2 (Dagsprøve)    X  

TT-profil 

Tolkning 
P4 (Mundtlig prø-
ve) 

  X  

Virksomhed, kommunika-
tion, kontekst 

P1 (Dagsprøve) X    

Medier, markeder, for-
brugere 

P6 (Hjemmeopga-
ve) 

X    

Public Relations P3 (Rapport)  X   

IMK-profil 

International markedskom-
munikation 

P4 (Mundtlig prø-
ve) 

 X   

 Karrieremodul: praktik eller 
caseforløb 

P5/P7   X  

Tværsproglige forelæsninger 
for EUS-profil 

Prøves i profilprø-
verne 

    

EU, virksomheden og bor-
gerne 

P1/P2 (Dagsprøve) X    

EUS-profil 

Projektstyring P3 (Rapport)  X   
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Forhandlingsteknik 
P4 (Mundtlig prø-
ve) 

 X   

Nye europæiske idéer 
P6 (Hjemmeopga-
ve) 

  X  

 Valgområde      
 Valgfrit emne med tilknyt-

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

 
Valgfrie emner**** VF-1,VF-2 

(Hjemmeopgave) 
 (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. 
 
*   Studerende på TT- og EUS-profilerne bør aflægge prøve B1 på 1. semester. 
**  Studerende på IMK-profilen bør aflægge prøve B1 på 2. semester. 
* **  Denne prøve er ikke relevant for studerende på IMK-profilen. 
**** De valgfrie emner kan efter den studerendes eget valg være med eller uden tilknytning til fremmed-   
    sproget. 


