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Faglig del  
 

I. Bestemmelser for masteruddannelsen i Deutchland heute 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved univer-
siteterne udbydes masteruddannelsen Deutchland heute.  
 
A. Mål og forudsætninger 
 
§ 1. Masteruddannelsen i Deutchland heute.  
 
Masteruddannelsen Deutschland heute er et 2-årigt videregående deltidsstudium, der udgør 
60 ECTS. Uddannelsen hører under studienævn for Tysk og Spansk og er knyttet til censorkorp-
set for tysk.  
Masteruddannelsen er normeret til 60 ECTS. 60 ECTS svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde 
i 1 år, men undervisningen tilrettelægges således, at fuldtidsbeskæftigede kan følge og afslutte 
uddannelsen over 2 år. Uddannelsen kan desuden tages som enkeltmoduler.  
Masteruddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 
 
Uddannelsen i henvender sig til ansatte i uddannelsessektoren, samt det private og offentlige 
erhvervsliv i øvrigt, der har berøring med Tyskland og som ønsker at styrke deres kvalifikatio-
ner inden for uddannelsens område. 
 
Uddannelsen er tilrettelagt som en række seminarer i hvert semester med en kombination af 
 
a) forelæsninger, workshops, gruppearbejde og øvelser 
b) forskellige former for opgave- og projektarbejde 
c) vejledning enkeltvis, i grupper og IT-baseret 
 
Masteruddannelsen Deutschland heute består af  

• Obligatoriske fag på 30 ECTS 
• Valgfrie fag på 15 ECTS samt 
• Masterprojekt på 15 ECTS. 

 
Undervisningen finder sted på 3-6 weekendseminarer pr. semester kombineret med e-læring. 
Hertil kommer ekskursioner.  
 
§ 2. Kompetencebeskrivelse 
Formålet med uddannelsen er at give den studerende en række fagspecifikke og fagrelaterede 
kompetencer – herunder fælles humanistiske kompetencer. 
Uddannelsen sigter mod at give masteren supplerende og opdateret faglig viden om det mo-
derne Tysklands kultur og samfund, forbundet med teoretisk-metodiske færdigheder og for-
ståelse. Denne viden skal sætte masteren i stand til  
 
• at varetage sit hverv – hvad enten dette er i erhvervslivet, i undervisningssektoren eller 

inden for andre områder - med forøget faglig variation og dybde,  
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• at fremstå som en velorienteret og seriøs samarbejds- og forhandlingspartner med stor 
interesse for samhandelslandet,  

• at berige sin undervisning med nye emner og ny viden og derigennem skabe forøget inte-
resse for tyskfaget og det tysktalende kulturområde. 

  
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De gene-
relle kompetencemål er de overordnede kompetencemål, dimittenden har efter afslutning af 
uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-
lighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompeten-
cemål i viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Generelle kompetencemål 
 
Den studerende skal 

1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 
2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante 

faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel forskning 
3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og priorite-

re forhold, der er væsentlige for emnet 
4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder 
5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau 
7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog 
8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af refe-

rencer, noter og bibliografi 
10. anvende et sprog både skriftligt og mundtligt, der er emneorienteret, præcist 

og korrekt 
11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige pro-

blemstillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige mål-
grupper. 

12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsæt-
ter nye løsningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne 
modtage og give konstruktiv kritik  

13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder 
også kunne overholde deadlines og formalia  

14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som 
mundtlig og skriftlig formidling 

15. kunne forstå og anvende faglige tekster på tysk 
16. kunne formulere sig om faglige emner på tysk. 

 
Fagspecifikke kompetencemål 
 
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i 
viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregå-
ende uddannelse”.  
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Gennem uddannelsens moduler og gennem udarbejdelsen af det afsluttende masterprojekt 
sigter uddannelsen mod at give deltagerne følgende kompetenceprofil (forstået som summen 
af viden, færdigheder og kompetencer): 
 
Viden 
Masteren opnår 
• evne til at genkende og forklare nyere trends inden for det tyske sprogs udvikling 
• kendskab til væsentlige forskelle i erhvervslivets ledelses- og kommunikationskultur. 
• kendskab til Tysklands position og holdninger inden for forskellige multilaterale samarbej-

der (Nato, EU, OECD m.m.). 
• historisk perspektiveret forståelse for og indblik i udformningen af det moderne tyske ud-

dannelsessystem og -politik, herunder voksenuddannelse. 
• evne til at kunne genkende, kommentere og kontekstualisere nye tyske kulturelle fænome-

ner inden for litteratur, film, samtidshistorie og erindringskultur. 
• en viden og forståelse inden for de modulernes fagområder, som er baseret på den aktuelle 

udvikling, debat og forskning  
• evne til at forholde sig kritisk diskuterende samt historisk og teoretisk argumenterende til 

positioner og tendenser inden for de pågældende discipliners sagsområder.  
• evne til gennem selvstudiets opgavemateriale og eksamener at kunne foretage teoretisk og 

historisk kvalificerede refleksioner over nærmere angivne problemfelter inden for fagom-
råderne.  

 
Samlet vil de valgte moduler give deltageren en beherskelse af en bred, men sammenhæn-
gende vifte af aktuel samfundsmæssig og kulturel viden på de udbudte områder, kombineret 
med væsentlige indblik i den aktuelle, bagved liggende forskning og de historiske forudsætnin-
ger.  

 
Færdigheder 
Masteren opnår 
• færdighed i anvendelse af fagområdets metoder på konkrete objekter hentet fra de pågæl-

dende modulers faglige vidensfelt.  
• evne til at forholde sig kritisk vurderende til fagområdets metodiske tilgange, idet fagområ-

dets forskningsresultater, teorier og metoder medreflekteres og selekteres ud fra deres re-
levans for den konkrete analyse. 

• evne til at fremlægge analyseresultater og metodiske refleksioner i en skriftlig og mundtlig 
form, der er forståelig og anvendelig for fagfæller såvel som for ikke-fagfæller, f.eks. elever 
eller kolleger fra andre fagområder. De varierende prøveformer er medvirkende til at sikre 
disse færdigheder. 

 
Kompetencer 
Masteren opnår 

• kompetencer i at fastholde et længere lærings- og arbejdsforløb, hvor selvdisciplin, systematik 
og moden kritisk sans er bærende forudsætninger. 
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• på baggrund af, at hvert enkelt modul i vidt omfang er baseret på selvstudium, kompeten-
cer i at organisere, prioritere og disciplinere eget arbejde, således at gennemførelse af Ma-
steruddannelsen kan ske i samklang med en i øvrigt arbejdsbelastet hverdag. 

• via modulernes varierende arbejds- og prøveformer, som bl.a. omfatter selvstændig løsning 
af større sammenhængende problemstillinger, styrket evne til håndtering og kombination 
af forskelligartede og til tider modstridende materialer til meningsfulde og fagligt holdbare 
fremstillinger.  

• udvikling af samarbejdsevner og ansvarsbevidsthed, især i organiseringen af ”Fokusmodul 
Berlin”, i hvilket deltagernes koordinerede indsats er forudsætningen for et vellykket resul-
tat (Berlin-ekskursionen).  

 
Et fuldt arbejdsmæssigt udbytte af uddannelsen forudsætter deltagerens kreative kombinato-
riske kompetence. Det vil blive tilstræbt, at såvel eksamensopgaver som problemformuleringer 
ved hjemmeopgaver og deltageroplæg medreflekterer deltagerens jobmæssige praksisfelt, 
således at der tilstræbes en eksplicit sammenhæng mellem teoretisk forståelse, faglig viden og 
jobmæssig praksis.  

Læring 
Masteren 
• skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling. 
 
§ 3. Adgangskrav  
 
Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført en relevant akademisk 
bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang 
videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret 
forløb. 
Ansøgere, der ikke opfylder uddannelseskravet, kan optages, hvis ansøgeren ud fra en konkret 
vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige og sproglige forudsætninger, der kan sidestil-
les med hovedbetingelserne.  
Som relevante uddannelser betragtes her uddannelser, som indeholder et væsentligt element 
af enten kulturel, samfundsmæssig eller erhvervsmæssig viden om tyske forhold eller en kom-
bination af disse. En relevant bachelor/ professionsbacheloruddannelse er eksempelvis bache-
lor i tysk, læreruddannelse med tysk som linjefag eller bachelor i historie med toning i retning 
af tyske forhold (mindst en emneopgave skal beskæftige sig med tyske forhold).  
Ansøgere skal inden studiestart dokumentere tyskkundskaber svarende til tysk begyndersprog 
A eller tysk fortsættersprog B. 
Ansøgere skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført ad-
gangsgivende eksamen.  
 
Som relevant erhvervserfaring betragtes her ansættelse ved en virksomhed med forretnings-
mæssig kontakt til et tysktalende land, f.eks. i en funktion som indbefatter samarbejde med en 
tysk partner, afdeling eller lignende. Relevant erhvervserfaring er desuden ansættelse i en 
undervisningsinstitution med undervisningspraksis inden for faget tysk, det være sig folkesko-
le, gymnasium, universitet eller andre institutioner, der som minimum fordrer en professions-
bachelorgrad.Kravene gælder såvel for optagelse på den samlede uddannelse som på enkelt-
moduler.  
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§ 4. Titel 
Masteruddannelsen Deutschland heute giver ret til betegnelsen ’master i moderne tysklands-
studier’, på engelsk ’Master in Modern German Studies’.   
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B. Opbygning og progression  
 

§ 5. Faglig progression og sammenhæng  
 

Uddannelsens struktur og indhold er tilpasset uddannelsens adgangsforudsætninger på føl-
gende måde: 
 
De studerende på uddannelsen kommer med forskellig uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig 
baggrund og interesse, og det tilsigtes, at disse inddrages i undervisningen og i sammensæt-
ning af valgmoduler på en givtig måde.  

 
Uddannelsens første semester består af to obligatoriske moduler, Tysk identitet og selvforstå-
else og Det tyske demokrati, hvor fokus rettes mod aktuelle sociale, kulturelle og politiske for-
hold i Tyskland. Der kan tages udgangspunkt i helt dagsaktuelle problemstillinger og/eller i 
problemstillinger med særlig relevans for de studerendes arbejdsliv. De obligatoriske moduler 
suppleres med et valgmodul med fokus på særlige sociale, politiske eller kulturelle emner. Læ-
ringsaktiviteterne på de pågældende kurser er lagt an på de studerendes aktive deltagelse og 
inddragelse af deres forskellige viden og erfaringer. Disse samtænkes med de relevante faglige 
teorier og metoder. 

 
På uddannelsens andet semester indgår igen to obligatoriske moduler, Kulturdebat og erindringssteder og 
Sprogsociologi. Her rettes fokus særligt mod aktuelle kulturelle spørgsmål, samt mod sprogets rolle i sam-
fundet. I Valgmodul 2 er der mulighed for fordybelse i specifikke emner, og de studerende opfordres til at 
deltagelse i afgørelsen af, hvilket Valgmodul der udbydes. Læringsaktiviteterne på de pågældende kurser er 
lagt an på de studerendes aktive deltagelse og inddragelse af deres forskellige viden og erfaringer. Disse 
samtænkes med de relevante faglige teorier og metoder. Alle modulerne bygger på forskellig måde videre 
på den viden og de kompetencer, de studerende tilegner sig på første semester.  
 
Undervisningen foregår som udgangspunkt på tysk, hvorved også de studerendes sproglige færdigheder 
trænes og udbygges.  
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§ 6. Progressionsmodel  
                        Progression for masteruddannelsen i Deutchland heute 

4. 
sem   UV om ugen 

15 ECTS 15 ECTS-point 

Masterprojekt  

3. 
sem 

XX t/u XX t/u XX UV om ugen 
10 ECTS 5 ECTS 15 ECTS-point 

Fokusmodul Berlin  
 Valgmodul 3  

2. 
sem 

XX t/u XX t/u XX t/u XX UV om ugen 
5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS-point 

Kulturdebat og  
Erindringskultur i Tyskland Sprogsociologi Valgmodul 2  

1. 
sem 

XX t/u XX t/u XX t/u XX UV om ugen 
5 ECTS 5 ECTS 5ECTS 15 ECTS-point 

Tysk identitet og  
selvforståelse  Det tyske demokrati Valgmodul 1  

  
        Moduler markeret med blå farve indikerer obligatoriske moduler på uddannelsen. 
        Moduler markeret med rød, gul og grøn farve indikerer valgfrie moduler på uddannelsen. 
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§ 7. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
 
Til grund for valg af undervisnings- og prøveformer på Masteruddannelsen Deutschland heute 
ligger humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning.  
 
§ 8. Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning 
 
Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning 
og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syddansk 
Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen 
tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige former for 
undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være aktiverende 
på forskellig vis. 
 
Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i 
forskellige ”rum”, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar.  
Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, 
herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. 
 
Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  
 

Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder:  
 

• involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse.  
• tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum. 
• støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum. 

  
Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvor-
dan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, 
at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at underviser-

Deltagelse af 
undervisere 
og studeren-

de 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse 
af stude-

rende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har plan-
lægningsansvar og er til stede. 

Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskursio-
ner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlægningsan-
svar, men ikke er til stede. 
Fx øvelser, opgaveløsning, arbejds-spørgsmål og 
tilsvarende aktiviteter – udført såvel individuelt 
som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, 
men studerende har planlægningsansvar 

Fx gruppeoplæg, flipped classroom, case- og 
problembased learning, peer-feedback, pro-

jektvejledning og spørgetimer. 

Studierum, hvor studerende har planlægningsan-
svar, og underviser ikke er til stede. 
Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksamens-
forberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre 
studieprodukter 
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nes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af mo-
dellen. 
 
Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet 
til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskel-
lige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om 
og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.  
 
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede 
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktive-
rende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksem-
pel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum.  

Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af 
begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. 

 
Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede 
Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsva-
rende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. 

Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbø-
ger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes portfo-
lio, feltarbejde mm.  

 
Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for 
konkrete delaktiviteter 
Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og 
lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for ek-
sempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende 
opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om 
individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.  
  Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, 

peer-feedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. 
 
Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede 
  Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i 

selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af op-
gaver og andre studieprodukter. 
 

Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjem-
mehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende 
praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller 
en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. 
Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til ud-
tryk i den pågældende uddannelse. 
 
I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende akti-
veres i, i de enkelte discipliner. 
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Masteruddannelsen i Deutchland heute  
Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 
 

 

 

 

Uddannelsens 
discipliner 

Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum 
Underviser har 
planlægningsan-
svar og er til stede 

Underviser har 
planlægningsan-
svar og er ikke til 
stede 

Studerende har 
planlægningsan-
svar, underviser er 
til stede 

Studerende har 
planlægningsan-
svar, underviser er 
ikke til stede 

F.eks. forelæsnin-
ger, holdundervis-
ning 

F.eks. gruppear-
bejde, øvelser, 
opgaveløsning 

F.eks. studenterop-
læg, flipped class-
room, case- og 
problembased 
learning, peer-
feedback, projekt-
vejledning og spør-
getimer 

F.eks. selvstændige 
studier 

1. semester 
Tysk Identitet 
og 
Selvforståelse 

x x x x 

Det tyske dem-
okrati 

x x x x 

Valgmodul 1 x x x x 
2. semester 

Kulturdebat og 
erin-
dringssteder 

x x x x 

Sprogsociologi x x x x 
Valgmodul 2 x x x x 

3. semester 
Fokusmodul 
Berlin 

x x x x 

Valgmodul 3 x x x x 
4. semester 

Masterprojekt   x x 
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C. Eksamensoversigt  
 
§ 9. Eksamensmodel – Deutchland heute  
 
   Prøve, henvisninger m.v. 

 
Undervisningsfag Prøveform Disciplinansvarligt 

institut 
Censur Prøvens  

Varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
 

Beskrevet i § 

Tysk identitet og 
selvforståelse 

Mundtlig eksamen IKV Ekstern 45 minutter 7-trinsskala 5 12 

Det tyske demokrati 1 hjemmeopgave IKV/IH Intern - 7-trinsskala 5 13 
Kulturdebat og Erin-
dringskultur i Tysk-
land 

Individuel bunden 
skriftlig prøve un-
der tilsyn 

IKV Intern 6 timer 7-trinsskala 5 14 

Sprogsociologi Mundtlig prøve ISK Intern 45 min 7-trinsskala 5 15 
Fokusmodul Berlin  Hjemmeopgave IKV Intern - 7-trinsskala 5 16 
Fokusmodul Berlin 
(eskursion) 

Undervisningsdel-
tagelse med obliga-
torisk oplæg 

IKV Intern - B/IB 5 16 

Sprogtrends i tysk 2 hjemmeopgaver ISK Intern  - 7-trinsskala 5 17 
Medielandskabet 2 hjemmeopgaver IKV Intern - 7-trinsskala 5 18 
De bedste film siden 
1989 

2 hjemmeopgaver IKV Intern - 7-trinsskala 5 19 

Uddannelsessystem 
og uddannelsesde-
bat  

2 hjemmeopgaver IKV Intern - 7-trinsskala 5 20 

Den ny litteratur 2 hjemmeopgaver IKV Intern - 7-trinsskala 5 21 
Tysk virksomheds-
kultur 

2 hjemmeopgaver IH Intern - 7-trinsskala 5 22 
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Tyskfagets viden-
skabsteori 

2 hjemmeopgaver IKV Intern - 7-trinsskala 5 23 

Åbent modul 2 hjemmeopgaver IH/ISK/IKV Intern - 7-trinsskala 5 24 
        
Masterprojekt Masterprojekt IH/ISK/IKV Ekstern - 7-trinsskala 15 25 
ECTS i alt:      60 (obligato-

risk) 
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D. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 
§ 10. Fællesbestemmelser  
I Fællesbestemmelserne for masteruddannelser ved Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Uni-
versitet, jf. studieordningens afsnit IV findes definitioner af  
 

• ECTS  
• Typeenheder  
• Normalsider  

Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 
• Masterprojekt  
• Resumé i forbindelse med masterprojekt  
• Individuelle og gruppeprøver  
• Eksterne/interne prøver  
• Stave- og formuleringsevne  
• Eksamen afholdt på computer  
• Eksamenssprog  
• Meritoverførsel/fritagelse  
• Regler om tidsfrister for afslutning af uddannelsen  

 
 
§ 11. Undervisnings- og eksamenssprog 
 
Undervisningssproget er som udgangspunkt tysk. Eksamenssproget for de enkelte discipliner 
fremgår af disciplinbeskrivelserne. Masterprojektet skrives på tysk eller dansk.  
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II. Beskrivelse af masteruddannelsens discipliner 
 
Uddannelsen består af 5 obligatoriske og 3 valgfrie moduler.  
Modulernes status som hhv. obligatoriske og valgfri fremgår af modulbeskrivelserne i §§ 12 - 
23.  
 
§ 12. Tysk identitet og selvforståelse  
          (Obligatorisk modul)  
          German identity and self image 
  
a. Undervisningens omfang 
Semester: Undervisningen foregår som to blokseminarer og er placeret i 1. semester.  
Vægtning: 5 ECTS  
Deltager skal kunne læse, skrive og tale tysk.  
 
b. Målbeskrivelse 
  
Målet er at opnå viden, færdigheder og kompetencer om tysk identitet og selvforståelse siden 
1989. 
 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• indsigt i kontinuitet og forandring i den tyske identitet og selvforståelse efter 1989 
•       kendskab til de vigtigste debatter siden 1989 omkring den nye tyske selvforståelse og 

identitet 
• viden om historiske og sociostrukturelle forudsætninger for ovennævnte debatter 
• indsigt i Tysklands forandrede rolle i verden, dets deltagelse i internationale organisationer 

og militære operationer og de dertil knyttede interne kontroverser 
• indsigt i de teoretiske fremstillinger af og begreber knyttet til kulturel identitetskonstrukti-

on i historisk forandring 
• indsigt i trends i historieskrivningen, deriblandt forståelse for sammenspillet mellem histo-

rietolkning, historieskrivning og kollektive identitetskonstruktioner 
• kendskab til institutionerne for politisk og kulturel repræsentation af Tyskland i Danmark.  

 
Færdigheder  
Den studerende kan 
• redegøre for kontinuitet og forandring i den tyske identitet og selvforståelse efter 1989  
• orientere sig i de vigtigste debatter siden 1989 omkring den nye tyske selvforståelse og 

identitet  
• redegøre for historiske og sociostrukturelle forudsætninger for ovennævnte debatter 
• redegøre for Tysklands forandrede rolle i verden, dets deltagelse i internationale organisa-

tioner og militære operationer og de dertil knyttede interne kontroverser 
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• orientere sig i de teoretiske fremstillinger af og begreber knyttet til kulturel identitetskon-
struktion i historisk forandring 

• orientere sig i trends inden for historieskrivningen, deriblandt forståelse for sammenspillet 
mellem historietolkning, historieskrivning og kollektive identitetskonstruktioner 

• redegøre for institutionerne for politisk og kulturel repræsentation af Tyskland i Danmark.  
 

Kompetencer  
Den studerende kan  
• foretage en struktureret og metodisk reflekteret og kritisk analyse af det valgte delområde 

med udgangspunkt i problemformuleringen  
• sammenfatte og diskutere de vigtigste debatter siden 1989 omkring den nye tyske selvfor-

ståelse og identitet  
• diskutere Tysklands forandrede rolle i verden, dets deltagelse i internationale organisatio-

ner og militære operationer og de dertil knyttede interne kontroverser 
• sammenfatte og diskutere de teoretiske fremstillinger af og begreber knyttet til kulturel 

identitetskonstruktion i historisk forandring  
• forholde sig diskuterende til trends inden for historieskrivningen, deriblandt forståelse for 

sammenspillet mellem historietolkning, historieskrivning og kollektive identitetskonstrukti-
oner 

 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
På kurset gives en introduktion til kontinuitet og forandringer i den tyske selvforståelse, dens 
politiske, økonomiske og kulturelle baggrund og de dertil knyttede offentlige kontroverser. Der 
introduceres til de vigtigste politiske og kulturelle debatter om tysk identitet siden 1989 og de 
forskellige positioner, deres baggrund og tilgang. 
Endvidere opbygges kendskab til forholdet mellem historiepolitik, historieskrivning og opbyg-
gelsen af individuelle og kollektive identiteter. Der introduceres til Tysklands rolle i det interna-
tionale samfund, deriblandt deltagelsen i NATO-missioner, FNs fredsbevarende styrker og den 
forfatningsretlige og politiske diskussion i Tyskland omkring disse militære engagementer.  
Der introduceres til den økonomiske, politiske og kulturelle repræsentation af Tyskland i Dan-
mark. Emnerne for de aktuelle debatter vil skifte over tid, som eksempel kan dog nævnes de-
batten om deltagelsen i Kosovo-krigen, den nye patriotisme under Verdensmesterskabet i 
fodbold i 2006, ”flygtningekrisen” i 2015 m.fl.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
I timeblok 1 gives en introduktion til de væsentlige udviklinger siden 1989, til Tysklands rolle i 
internationale organisationer og den juridiske og historiske baggrund for de aktuelle udviklin-
ger. I blok 2 diskuteres enkelte fremtrædende debatter om tysk identitet og tysk selvforståel-
se, gerne med blik på aktuelle debatemner. I begge blokke inddrages den økonomiske, politi-
ske og kulturelle repræsentation af Tyskland i Danmark. Undervisningen tilrettelægges på en 
sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende under-
visning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, 
hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
 
e. Pensum 
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300-500 sider læsemateriale (teoretiske tekster, sekundærlitteratur, tidsskriftartikler).  
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål.  
 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakter-
skalabekendtgørelsen.  
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Mundtlig eksamen  
Varighed inkl. censur: 45 minutter  
Forberedelse:   45 minutter  
Eksamenssprog:  Tysk  
Censur:   Ekstern prøve  
Bedømmelse:   7-trinsskala  
Vægtning:   5 ECTS 
 
Reeksamen som ordinær eksamen 
 
§ 13. Det tyske demokrati  
           (Obligatorisk modul)  
           German democracy 
  
a. Undervisningens omfang 
Semester: Undervisningen foregår som to blokseminarer og er placeret i 1. semester.  
Vægtning: 5 ECTS  
Deltager skal kunne læse, skrive og tale tysk.  
 
b. Målbeskrivelse  
Målet er at opnå viden, færdigheder og kompetencer om det tyske demokrati. 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• et bredt kendskab til grundtræk i det politiske systems opbygning, funktionsmåde og sær-

træk i Den tyske Forbundsrepublik, herunder partisystemet  
• kendskab til den tyske Grundlov, og deriblandt til borgerlige og fundamentale rettigheders 

betydning for statens opbygning og selvforståelse  
• viden om grundtræk i Den tyske Forbundsrepubliks placering og rolle indenfor EU og cen-

trale internationale organisationer 
• viden om grundtræk i Den tyske Forbundsrepubliks forhold til USA, Østeuropa og Mellem-

østen  
• kendskab til centrale historiske forudsætninger, herunder de forskellige politiske regimer 

fra Kejserriget til i dag  
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• kendskab til grundtræk ved tysk politisk kultur  
• kendskab til centrale informationsmidler vedr. aktuelle tyske politiske forhold og til den 

tyske politiske meningsdannelses vigtigste medier.  
 
 

Færdigheder  
Den studerende kan 
• forholde sig til det politiske systems opbygning, funktionsmåde og særtræk i Den tyske For-

bundsrepublik, herunder partisystemet  
• orientere sig i den tyske Grundlov  
• beskrive og analysere det Den tyske Forbundsrepubliks placering og rolle inden for EU og 

centrale internationale organisationer og det Den tyske Forbundsrepubliks forhold til USA, 
Østeuropa og Mellemøsten.  

• placere Den tyske Forbundsrepublik historisk, især med henblik på de forskellige politiske 
regimer fra Kejserriget til i dag  

• diskutere grundtræk ved tysk politisk kultur under inddragelse af relevant teori  
• orientere sig i de centrale informationsmidler vedr. aktuelle tyske politiske forhold og i den 

tyske politiske meningsdannelses vigtigste medier  
 

Kompetencer  
Den studerende kan  
• redegøre for det politiske systems opbygning, funktionsmåde og særtræk i Den tyske For-

bundsrepublik, herunder partisystemet.  
• redegøre for den tyske Grundlov og deriblandt for borgerlige og fundamentale rettigheders 

betydning for statens opbygning og selvforståelse 
• redegøre for det Den tyske Forbundsrepubliks placering og rolle indenfor EU og centrale 

internationale organisationer og det Den tyske Forbundsrepubliks forhold til USA, Østeuro-
pa og Mellemøsten  

• reflektere over Den tyske Forbundsrepublik ud fra et historisk perspektiv, især med blik på 
de forskellige politiske regimer fra Kejserriget til i dag  

• forholde sig diskuterende til grundtræk ved tysk politisk kultur under inddragelse af rele-
vant teori.  

 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
På kurset gives der en grundlæggende indføring i tyske politiske forhold siden genforeningen 
med relevante tilbageblik til tiden før 1990. Der lægges vægt på  
• det politiske systems opbygning, funktionsmåde og særtræk i Den tyske Forbundsrepublik, 

herunder de politiske partier og vigtige interesseorganisationer og græsrodsbevægelser 
• den tyske Grundlovs opbygning og dens betydning for statens opbygning og selvforståelse 
• Den tyske Forbundsrepubliks placering og rolle indenfor EU og centrale internationale or-

ganisationer som FN, NATO og OESC, herunder tysk deltagelse i fredsbevarende militærak-
tioner  

• grundtræk i Den tyske Forbundsrepubliks forhold til USA, Østeuropa (særligt Polen og Rus-
land) og Mellemøsten (særligt Israel)  
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• centrale historiske forudsætninger, herunder de forskellige politiske regimer fra Kejserriget 
til i dag, hvor erfaringen med nationalsocialismen og Holocaust indtager en særstilling 

• grundtræk ved tysk politisk kultur i lyset af relevant almen teori om offentlighed og politisk 
kultur  

• eksempler/cases fra aktuel politisk debat.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
 
e. Pensum 
I undervisningen behandles et pensum på ca. 250 sider. 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af 
mål- og kompetencebeskrivelser i henhold til karakterskalabekendtgørelsen.  
 
f. Eksamensbestemmelser  
Prøveform:   1 hjemmeopgave  
Omfang pr. studerende:  10-15 sider  
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaven udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Ja, max tre deltagere. Det skal nøje fremgå af be-
svarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer.  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminator 
Bedømmelse:   7-trins skala 
Vægtning:   5 ECTS 
 
 
Reeksamen som ordinær prøve.  
 
 
 
§ 14. Kulturdebat og Erindringskultur i Tyskland  
           (Obligatorisk modul)  
          Cultural Debates and Memory Culture in Germany 
 
a. Undervisningens omfang 
Semester: Undervisningen foregår som to blokseminarer og er placeret i 2. semester.  
Vægtning: 5 ECTS  
Deltager skal kunne læse, skrive og tale tysk.  
 
b. Målbeskrivelse  
Målet er at opnå viden, færdigheder og kompetencer om erindringskultur i Tyskland fra 1945  
til i dag.  
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 



 
 

21 
 

fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• et bredt kendskab til faglige problemstillinger inden for erindringskultur samt inden for 

litteratur, film, kunst, museumskultur og medier 
• kendskab til centrale kulturelle og politiske debatter (nation, ”Leitkultur”, sociale debatter, 

migration) 
• kendskab til centrale mindesmærker og erindringssteder etableret i perioden efter 1989 

samt til de dermed forbundne kontroverser  
 
Færdigheder  
Den studerende kan 
• foretage sammenligninger af særtræk ved offentlige debatter i hhv. Tyskland og Danmark  
• gøre rede for de vigtigste værdi- og kulturdiskussioner i Tyskland siden 1989  
• gøre rede for de vigtigste debatter efter 1989 vedr. Tysklands historiske arv, herunder f.eks. 

Walser-Bubis-debatten, Stasi-spørgsmålet, arven fra 1968 og RAF  
• identificere konsekvenser af disse debatter i den aktuelle formning af tysk erindringskultur 
• gøre rede for forskellige kulturbegreber og deres repræsentation i den aktuelle kulturdebat 

og erindringskultur  
 
 
Kompetencer  
Den studerende kan  
• foretage en struktureret og metodisk reflekteret og kritisk analyse af det valgte delområde 

med udgangspunkt i problemformuleringen  
• sammenfatte og perspektivere sine iagttagelser til emneområdet kulturdebatter og erin-

dringskultur 
• kommentere sin undersøgelses styrker og svagheder  
• forholde sig diskuterende til den valgte sekundærlitteratur  
 
c. Undervisningsfagets indhold 
Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i kultur-
debatter og erindringskultur med en særlig vægt på centrale, relevante områder inden for 
museumskultur og nationsdiskussioner i Tyskland fra 1945 til dag. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
   
e. Pensum 
300 - 400 sider læsemateriale (litteratur, teoretiske tekster, sekundær litteratur, tidskriftartik-
ler). Hertil kommer film og visuel kunst.  
 
f. Bedømmelseskriterier 
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Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål, især udbygget evne til at genkende, kommentere og kon-
tekstualisere nye tyske kulturelle fænomener inden for erindringskultur, som faget i særlig 
grad understøtter.  
 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i  
karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle  
og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn  
Varighed:   6 timer  
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt  
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Bedømmelse:  7-trinsskala  
Vægtning:   5 ECTS 
 
 
Reeksamen som ordinær eksamen. 
 
§ 15. Sprogsociologi 
          (Obligatorisk modul)  
          Sociology of Language 
 
a. Undervisningens omfang 
Undervisningen foregår som to blokseminarer og er placeret i 2. semester.  
Vægtning: 5 ECTS 
Deltager skal kunne læse, skrive og tale tysk 
 
b. Målbeskrivelse 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden 
Efter endt kursus skal den studerende kunne 
• genkende og beskrive det tyske sprogs status i internationale sammenhænge 
• genkende og beskrive det tyske sprogs mangfoldighed, samt hvad dette betyder for sam-

fundet og hvordan det vurderes 
 
Færdigheder 
Efter endt kursus skal den studerende kunne 
• analysere og forklare aktuelle udviklinger, hvad angår det tyske sprogs stilling i internatio-

nal, national og regional sammenhæng, under hensyntagen til de vigtigste politiske og kul-
turelle aktører i forhold til fremme og kultivering af det tyske sprogs  
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• anvende den behandlede fagterminologi samt andre fagsproglige udtryksmidler til beskri-
velse, analyse og forklaring af relevante sorgsociologiske fænomener 

 
Kompetencer 
Efter endt kursus skal den studerende kunne 
• vurdere sproglige og sprogpolitiske fænomener med henblik på deres samfundsmæssige 

betingelser i og uden for de tysktalende lande og forholde sig kritisk til dem 
• bruge relevante forskningstilgange og -metoder i en egen (mindre) sprogsociologisk under-

søgelse 
 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfaget indhold 
Der gives en oversigt over de tysksprogede sprogområder samt det tyske sprogs samfunds-
mæssige betingelser inden for og uden for de tysksprogede lande. Særskilt vægt lægges på 
vurderinger af forskellige former og udviklinger af det tyske sprog. 
Derudover undersøges fra en international synsvinkel det tyske sprogs rolle i politiske og øko-
nomiske institutioner som fx i EU, som kommunikationsmiddel i den videnskabelige verden 
eller på internettet, samt som fag inden for forskellige uddannelsessystemer (fx skole, universi-
tet). 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen i timeblokkene består i en afvejet blanding af forelæsning, studenteroplæg og 
diskussioner.  
 
e. Pensum 
ca. 600 sider  
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende samtidig beher-
sker de i § 2. nævnte generelle kompetencer.  
 
Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetencebeskrivelser i 
henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Mundtlig prøve 
Varighed:   45 min 
Forberedelse:   45 min 
Eksamenssprog:  Tysk  
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:   7-trinsskala  
Vægtning:   5 ECTS 
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Reeksamen som ordinær eksamen. 
 
 
§ 16. Fokusmodul Berlin  
          (Obligatorisk modul)  
          Focus module Berlin 
 
a. Undervisningens omfang 
Undervisningen foregår som en ekskursion og er placeret i 3. semester. Desuden læsning af de 
til modulet angivne materialer samt udarbejdelse af den foreskrevne opgave (se pkt. g).  
Vægtning: 10 ECTS  
Deltager skal kunne læse, skrive og tale tysk.  
 
 
b. Målbeskrivelse  
Målet er at opnå viden, færdigheder og kompetencer om Berlin. 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• kendskab til byens aktuelle og historiske udvikling.  
• indblik i det faglige begrebsapparat, der er nødvendigt for at kunne foretage kultur- og 

samtidshistoriske analyser af konkrete berlinske lokaliteter, kunstværker m.m. 
• viden om Tysklands kollektive erindringskultur, dets historiske brudflader, debatter og 

smertepunkter.  
 

Færdigheder  
Den studerende kan 
• anvende indholdet fra flest muligt af uddannelsens øvrige moduler til et casestudy i by-

en/delstaten Berlin  
• samarbejde om planlægningen af (en del) af Berlin-ekskursionen, idet relevante indholds-

elementer samles under en fælles tematisk overskrift  
• orientere sig i et relevant fagligt begrebsapparat, der er nødvendigt for at kunne analysere 

konkrete berlinske lokaliteter, kunstværker m.m.  
 
Kompetencer  
Den studerende kan  
• foretage en analyse af konkrete berlinske lokaliteter, kunstværker m.m. med afsæt i et re-

levant fagligt begrebsapparat  
• gennemføre et casestudy i byen/delstaten Berlin  
• sammenfatte og diskutere landets kollektive erindringskultur, dets historiske brudflader, 

debatter og smertepunkter 
• sammensætte meningsfulde fortællinger om tysk selvforståelse, kultur og historie med den 

berlinske topografi som udgangspunkt.  
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Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningens indhold  
I kurset udforskes Berlins historie ud fra spørgsmålet: hvorledes konciperes historiske 
erindringsrum i nutidens Berlin? Hvorledes konstrueres lokal, national og global historie i rum-
lig form, og hvorledes tjener den til forståelse af nutiden? Vor tilnærmelse til svar på disse 
spørgsmål sker gennem en undersøgelse af arkitektoniske, urbane, museale og multikulturelle 
rum, og hvorledes de repræsenterer forskellige former for historieerfaring. Vi udforsker (og 
besøger) de forskellige steder i Berlin: museer, institutioner, pladser, broer, mure, haver, tår-
ne, tunneler og analyserer deres historiske spor.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer  
4-5 dages ekskursion med oplæg.  
 
 
e. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsform lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præ-
station lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål.  
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakter-
skalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og di-
sciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  
 
f. Pensum 
300-500 sider læsemateriale (litteratur, teoretiske tekster, sekundærlitteratur, tidsskriftartik-
ler).  
 
g. Eksamensbestemmelser  
 
Deltagelse i Berlin-ekskursionen:  
Prøveform:   Undervisningsdeltagelse med obligatorisk oplæg (20-30 min.)  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminator  
Bedømmelse:   B/IB  
Vægtning:   5 ECTS 
 
Deltagelse i Berlin-ekskursionen kan i særlige tilfælde efter ansøgning erstattes af en skriftlig 
hjemmeopgave på 10-15 normalsider. 
 
For hjemmeopgaven gælder i så fald følgende: 
Prøveform:   Fri hjemmeopgave 
Omfang pr. studerende:  10 – 15 normalsider  
Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaven udformes på tysk eller dansk (eget valg) 
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:   B/IB 
Vægtning:   5 ECTS 
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Ordinær eksamen: 
Prøveform:   Hjemmeopgave  
Omfang pr. studerende:  10-15 sider  
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaven udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Ja, max tre deltagere. Det skal nøje fremgå af  

besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der 
gives individuelle karakterer.  

Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Bedømmelse:   7-trinsskala.  
Vægtning:   5 ECTS  
 
Reeksamen: Hjemmeopgave, bestemmelser som ovennævnte ordinære eksamen. 
 
 
 
§ 17. Sprogtrends i tysk  
            (Valgfrit modul)  
            Linguistic trends in German 
 
a. Undervisningens omfang 
Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det kan ligge i 1., 2. 
eller 3. semester.  
Vægtning: 5 ECTS 
Deltager skal kunne læse, skrive og tale tysk 
 
b. Målbeskrivelse 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden 
Den studerende kan 
• genkende og beskrive aktuelle trends inden for det tyske sprogs udvikling. 
 
Færdigheder 
Den studerende kan  
• analysere og forklare sproglige data i forhold til sociolingvistiske parametre (som fx alder, 

køn, socialt eller andet gruppetilhørsforhold) 
• bruge relevante kilder til tysk sprogudvikling som hjælpemidler. 
 
Kompetencer 
Den studerende kan 
• bruge relevante forskningstilgange og -metoder i en egen (mindre) sociolingvistisk under-

søgelse 
 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
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c. Undervisningsfaget indhold 
Der introduceres en sociolingvistisk baseret oversigt over variation inden for det tyske sprog. 
Samspillet mellem samfund og sprog uddybes yderligere med en generel oversigt over det 
tyske sprogs udviklingstendenser inden for de sidste årtier, bl.a. diskuteres sprogets rolle i 
afgrænsningen og identitetsdannelsen af bestemte sociale grupper, samt mediernes indflydel-
se på sproget. 
Undervisningen baseres i høj grad på autentiske tekster og aktuel sprogvidenskabelig forsk-
ningslitteratur. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen i timeblokkene består i en afvejet blanding af forelæsning, studenteroplæg og 
diskussioner.  
 
e. Pensum 
ca. 600 sider 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende samtidig beher-
sker de i § 2. nævnte generelle kompetencer.  
 
Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetencebeskrivelser i 
henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider. 
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart. 
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg) 
Censur:   Intern prøve med 1eksaminatorer 
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal   

være bedømt til mindst 02.  
Vægtning:   5 ECTS 
 
Reeksamen 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed:   6 timer 
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt 
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg) 
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:   7-trinsskala 
Vægtning:   5 ECTS 
  
 
§ 18. Medielandskabet  
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           (Valgfrit modul)  
            German Media 
 
a. Undervisningens omfang 
Semester: Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det 
kan ligge i 1., 2., eller 3. semester.  
Vægtning: 5 ECTS  
Deltagere skal kunne læse, skrive og tale tysk  

 
 
b. Målbeskrivelse 
Mål er at opnå viden, færdigheder og kompetencer om det tyske medielandskab. 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• viden om udformningen af Tysklands aktuelle medielandskab i både dets statslige og priva-

te dimension  
• kendskab til de historiske forudsætninger for den aktuelle udformning af medielandskabet, 

der blev lagt i efterkrigstiden 
• kendskab til nyere strukturelle forandringer som følge af den elektroniske udvikling, mas-

semedielandskabets globalisering, deregulering og kommercialisering  
• kendskab til aktuelle æstetiske, indholdsrelaterede og mediebrugerrelaterede trends i det 

tyske medielandskab  
• indsigt i forskelle mellem det tyske og danske medielandskab.  
 
Færdigheder  
Den studerende kan 
• orientere sig i Tysklands aktuelle medielandskab i både dets statslige og private dimension 
• redegøre for de historiske forudsætninger for den aktuelle udformning af medielandska-

bet, der blev lagt i efterkrigstiden 
• diskutere nyere strukturelle forandringer som følge af den elektroniske udvikling, masse-

medielandskabets globalisering, deregulering og kommercialisering 
• redegøre for aktuelle æstetiske, indholdsrelaterede og mediebrugerrelaterede trends i 

det tyske medielandskab 
• redegøre for forskelle mellem det tyske og danske medielandskab.  
 
Kompetencer  
Den studerende kan  
• foretage en struktureret og metodisk reflekteret og kritisk analyse af det valgte delområ-

de med udgangspunkt i problemformuleringen  
• sammenfatte og perspektivere sine iagttagelser til den aktuelle udformning af medieland-

skabet 
• forholde sig diskuterende til aktuelle æstetiske, indholdsrelaterede og mediebrugerrelate-

rede trends i det tyske medielandskab  
• kommentere og diskutere forskelle mellem det tyske og danske medielandskab. 
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Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
Modulet rummer følgende hoveddele:  
1. Det tyske medielandskabs historiske dimension. Her opnås forståelse for det tyske medie-
landskabs genopbygning og ekspansion fra efterkrigstiden til nutiden.  
2. Deregulering, privatisering og kommercialisering: Her sættes særlig fokus på den dybgående 
restrukturering af den tyske (elektroniske) medielandskab, der blev indledt med monopol-
bruddet i midten af 1980erne.  
3. Nyere trend: Det tyske medielandskabs nuværende udtryksformer og mediebrugsmønster  
4. Digitaliseringens og IKTs betydning for et tysk medielandskab under hurtigt forandring  
5. Et komparativt perspektiv: Tyskland vs. Danmark.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
I undervisningen vil der blive lagt vægt på en caseorienteret tilgang til emnerne. Herudover vil 
undervisningen være udformet som en vekslen mellem teoretisk, metodisk og analytisk per-
spektiverende forelæsninger og diskussion og studenteroplæg, gerne med inddragelse af kon-
kret case.  
 
e. Pensum 
300-500 sider læsemateriale (teoretiske tekster, tidskriftartikler, eksempler fra medierne) 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbe-
skrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.  
 
g. Eksamensbestemmelser  
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider.  
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart.  
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal 

være bedømt til mindst 02.  
Vægtning:   5 ECTS 
 
Reeksamen 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed:   6 timer  
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt  
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg)  
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Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer  
Bedømmelse:   7-trinsskala  
Vægtning:                             5 ECTS 
 
 
§ 19. De bedste film siden 1989  
           (Valgfrit modul)  
            The best German films since 1989 
 
a. Undervisningens omfang:  
Semester: Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det kan ligge 
i 1., 2., eller 3. semester.  
Vægtning: 5 ECTS  
Deltagere skal kunne læse, skrive og tale tysk.  
 
b. Målbeskrivelse  
Mål er at opnå viden, færdigheder og kompetencer om de bedste tyske film siden 1989. 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• et bredt kendskab til de dominerende tematiske og æstetiske udviklingslinjer i tyske film 

siden 1989  
• i overblik viden om mangfoldigheden i tysk film, deriblandt om genrer som migrationsfilm, 

dokumentarfilm, spændingsfilm og kunstfilm, og til de mest fremtrædende nyere tyske 
instruktører  

• særligt kendskab til enkelte fremtrædende eksempler på tysk film siden 1989   
• viden om tysk filmindustris struktur, deriblandt dens økonomiske rammebetingelser, kul-

turpolitiske støttemuligheder og institutionelle forankring siden 1989  
• kendskab til basale filmteoretiske begreber og -teorier 
• viden om den nye tyske films rolle i omgangen med den historiske arv (nationalsocialis-

men, DDR og Forbundsrepublikken). 
 
 

Færdigheder  
Den studerende kan 
• analysere aktuelle film og sætte dem ind i en samfundsmæssig, historisk og/eller kultur-

politisk kontekst  
• orientere sig i de basale filmteoretiske begreber og teorier og anvende dem i konkrete 

analyser 
• orientere sig i tysk filmindustris struktur, deriblandt dens økonomiske rammebetingelser, 

kulturpolitiske støttemuligheder og institutionelle forankring siden 1989  
• forholde sig til forskellige genrer som migrationsfilm, dokumentarfilm, spændingsfilm og 

kunstfilm og til de mest fremtrædende nyere tyske instruktører  
• forholde sig til de dominerende tematiske og æstetiske udviklingslinjer i de tysktalende 

landes film siden 1989 
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Kompetencer  
Den studerende kan  
• foretage en struktureret og metodisk reflekteret og kritisk analyse af den valgte film eller 

det valgte delområde med udgangspunkt i problemformuleringen  
• under brug af filmanalytiske begreber foretage sammenlignende analyser, også med dan-

ske film 
• sammenfatte og perspektivere sine iagttagelser til emneområdet tyske film efter 1989 
• kommentere sin undersøgelses styrker og svagheder  
• forholde sig diskuterende til den valgte sekundærlitteratur  
 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
På kurset gives en grundlæggende introduktion til udviklingen i tysk film, siden 1989, dens 
institutionelle baggrund og samfundspolitiske betydning siden 1989. Med afsæt i forskellige 
fremtrædende eksempler introduceres forskellige genrer, såsom spille- og dokumentarfilm, 
vigtige udviklinger og enkelte instruktører. Der lægges vægt på såvel genkomsten af historiske 
emner (såsom DDR, RAF, Nationalsocialisme) som til aktuelle temaer som migration og politik, 
plus de dertil knyttede debatter i den bredere offentlighed. Der lægges særlig vægt på analy-
sen af enkelte fremtrædende film fra Tyskland og de dertil knyttede offentlige debatter, den 
underliggende historietolkning, æstetiske udformning og modtagelse i Tyskland. Der introdu-
ceres samtidig til de vigtigste institutionelle udviklinger i den tyske filmindustri, de økonomiske 
betingelser og de kulturpolitiske støttemuligheder, ligesom basalt kendskab til filmteori og 
redskaber til filmanalyse videregives. Nye former for dokumentarfilm, udviklingerne i filmens 
æstetik og dens historiske baggrund introduceres.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
 
e. Pensum 
5-10 spille-/dokumentarfilm, plus ca. 400-600 sider læsemateriale (teoretiske tekster, sekun-
dærlitteratur, tidskriftartikler).  
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbe-
skrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.  
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider.  
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart.  
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Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal 

være bedømt til mindst 02.  
Vægtning:   5 ECTS  
 
Reeksamen  
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn  
Varighed:   6 timer  
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt  
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer  
Bedømmelse:   7-trinsskala  
Vægtning: 5 ECTS 
 
 
 
§ 20. Uddannelsessystem og uddannelsesdebat  
           (Valgfrit modul)  
           German educational system and educational debate 
 
a.  Undervisningens omfang 
Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det kan ligge i 1., 
2., eller 3. semester. 
Vægtning: 5 ECTS  
 
b. Målbeskrivelse 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden 
Den studerende kan 
• demonstrere viden om de tysktalende landes uddannelsessystemers opbygning og deres 

indbyrdes forskelligheder  
• redegøre for de overordnede træk i nyere tids uddannelsespolitiske debatter i de tyskta-

lende lande 
 
Færdigheder 
• Den studerende kan 
• analysere og fortolke aktuelle uddannelsesdata og -fakta og relatere dem til relevante 

uddannelsespolitiske debatter  
• forklare de historiske forudsætninger for den aktuelle udformning af uddannelsessyste-

merne og pædagogikken, særligt med henblik på det humboldtske dannelsesideal 
 
Kompetencer 
Den studerende kan 
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• diskutere uddannelseskulturen, nyere tids uddannelsespolitiske debatter i de tysktalende 
lande i forhold til danske forhold og positionere sig selv i forhold til de diskuterede emner 

 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
Efter et overblik over det tyske uddannelsessystems opbygning sættes der fokus på aktuelle 
uddannelsesdebatter, fx diskussionen om, reaktioner på og holdninger til de uventede resulta-
ter ved de første og de efterfølgende PISA-undersøgelser, fremme af chancelighed i skolen 
eller de tyske universiteters tiltag i forhold til internationalisering (Bolognaprocessen) og den 
offentlige debat herom. 
De diskuterede spørgsmål kontekstualiseres i forhold til den tyske samfundsudvikling og dan-
nelsestankens tyske historie, fx med henblik på det humboldtske dannelsesideals indflydelse 
på tysk skolevæsen og pædagogik, og dets status i dag. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Forelæsninger, holdundervisning, deltageroplæg samt selvstudium.  
 
e. Pensum 
ca. 600 normalsider 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende samtidig beher-
sker de i § 2. nævnte generelle kompetencer.  
 
Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetencebeskrivelser i 
henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 
 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider hver 
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart 
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal 

være bedømt til mindst 02.  
Vægtning:   5 ECTS  
 
Reeksamen  
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn  
Varighed:  6 timer  
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt  
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Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer  
Bedømmelse:   7-trinsskala  
Vægtning:   5 ECTS 
 
 
§ 21. Den ny litteratur  
            (Valgfrit modul)  
           German literature since 1989 
 
a. Undervisningens omfang 
Semester: Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det kan ligge 
i 1., 2., eller 3. semester.  
Vægtning: 5 ECTS  
Deltagere skal kunne læse, skrive og tale tysk.  
 
b. Målbeskrivelse 
Målet er at opnå viden, færdigheder, og kompetencer om den tyske litteratur siden 1989. 
 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden  
Den studerende har  
• et bredt kendskab til tyske romaner og noveller fra perioden 1989 til nutiden 
• kendskab til nye litterære gener og performanceformer 
• kendskab til den nyeste litteraturvidenskabs bud på en strukturering af den nye litteratur 

formelt, genremæssigt og tematisk  
• overordnet viden om litteratursystemet i Tyskland: bogmarkedets opbygning, litterære 

organisationer og priser  
• indblik i og forståelse for litteraturens centrale rolle i en verden af komplekse mediemæssi-

ge relationer og samspil. 
 

Færdigheder  
Den studerende kan 
• ved hjælp af forskningslitteraturen analysere og beskrive ny litteratur og sætte den i en 

samfundsmæssig, historisk og/eller kulturpolitisk kontekst  
• orientere sig i de vigtigste medier for litteraturformidling  
• omsætte den opnåede viden om og forståelse af den moderne litteraturs særkende og 

rammevilkår til en beskrivelse af et konkret formidlingsprojekt, f.eks. et undervisningsfor-
løb, et litterært arrangement, eller lignende. 

 
Kompetencer  
Den studerende kan  
• foretage en struktureret og metodisk reflekteret og kritisk analyse af det valgte delområde 

med udgangspunkt i problemformuleringen  
• sammenfatte og perspektivere sine iagttagelser til emneområdet nyere tysk litteratur 
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• kommentere sin undersøgelses styrker og svagheder  
• forholde sig diskuterende til den valgte sekundærlitteratur  
 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
På kurset gives der en grundlæggende indføring i de tyske litterære forhold siden 1989. Der 
lægges her vægt på det aktuelle samspil mellem litterære institutioner, organisationer og me-
dier og på grænseflader mellem æstetiske og samfundsmæssige udviklinger:  
• litteraturens rolle som del af et sammenhængende medietilbud, dvs. i samspillet med tea-

ter, museer, film, radio og internet  
• litteraturens produktions- og markedsføringsvilkår i dag, herunder bogmesser i Leipzig og 

Frankfurt, forlagssituationen, litterære organisationer (f.eks. Literaturhäuser) og litterære 
priser (som Büchner-Preis, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Deutscher Buch-
preis)  

• vigtige orienteringsredskaber for litteraturbrugeren: især litteratursiderne i de førende 
aviser og de vigtigste internetressourcer som f.eks. perlen-taucher.de  

• vigtige tematiske og genremæssige tyngdepunkter og trends efter 1989, herunder perfor-
mancekulturen.  

 
Det tilstræbes, at der til modulet knyttes et litterært arrangement, f.eks. en læsning i samar-
bejde med Brecht-huset i Svendborg, et besøg i et Litteraturhaus el. lign.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
  
e. Pensum 
600-800 sider  (litteratur, teoretiske tekster, sekundærlitteratur, tidsskriftartikler).  
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til eksamensform og lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præ-
station lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål, især evne til at genkende og forklare nyere trends inden for 
den tyske litteraturs udvikling, som faget i særlig grad understøtter.  
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i  
karakterskalabekendtgørelsen.  
 
g. Eksamensbestemmelser  
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider.  
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart.  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej  
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
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Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal 
være bedømt til mindst 02.  

Vægtning:   5 ECTS  
 

Reeksamen 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn  
Varighed:   6 timer  
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt  
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer  
Bedømmelse:   7-trinsskala  
 
 
§ 22. Tysk virksomhedskultur  
            (Valgfrit modul)  
            German corporate culture 
 
a. Undervisningens omfang:  
Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det kan ligge i 1., 
2., eller 3. semester. 
Vægtning: 5 ECTS  
 
b. Målbeskrivelse  
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 
 
Viden 
Den studerende kan 
• redegøre for tysk erhvervslivs opbygning og rammebetingelser, også i et internationalt 

perspektiv 
• demonstrere kendskab til tysk virksomhedskultur samt tyske arbejds- og ledelsesforhold. 
 
Færdigheder 
• Den studerende kan analysere og fortolke data, fakta og eksempler fra det tyske erhvervs-

liv 
• redegøre for relevante historiske forudsætninger for aktuelle virksomhedskulturelle for-

hold, herunder den overordnede økonomiske og samfundsmæssige udvikling 
• bruge centrale informationskilder vedrørende aktuelle tyske økonomiske og erhvervsmæs-

sige forhold. 
 
Kompetencer 
• Den studerende kan diskutere tysk virksomhedskultur samt tyske arbejds- og ledelsesfor-

hold på grundlag af relevante teoridannelser 
• eksemplificere tysk virksomhedskultur samt tyske arbejds- og ledelsesforhold ved hjælp af 

udvalgte cases. 
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Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
På kurset gives der en grundlæggende indføring i de nuværende tyske erhvervsforhold med 
relevante tilbageblik til den historiske udvikling. Der lægges særlig vægt på tysk erhvervslivs 
struktur og rammebetingelser samt dets placering i europæisk kontekst og inden for en ver-
densøkonomi under globalisering; samspillet mellem det private erhvervsliv og offentlige in-
stanser (regulering/kontrol, subventionering/erhvervsfremme); ledelsesforhold og -stile i tyske 
erhvervsvirksomheder, også i interkulturel sammenligning; medarbejderindflydelse og -
medbestemmelse samt bedriftsrådenes og fagbevægelsens rolle. Der arbejdes fortrinsvis med 
aktuelle eksempler/cases fra forskellige brancher. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
 
e. Pensum 
ca. 600 sider 
  
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende samtidig beher-
sker de i § 2. nævnte generelle kompetencer.  
Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetence-beskrivelser i 
henhold til karakterskalabekendtgørelsen.  
 
g. Eksamensbestemmelser  
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider hver 
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 1 eksaminatorer  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal 

være bedømt til mindst 02.  
Vægtning:   5 ECTS 
 
Reeksamen 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn  
Varighed:   6 timer  
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt  
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg)  
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer  
Bedømmelse:   7-trinsskala  
Vægtning:   5 ECTS 
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§ 23. Tyskfagets videnskabsteori  
            (Valgfrit modul)  
            Theories of German studies 
 
a. Undervisningens omfang 
Undervisningen foregår som to blokseminarer. Det er et valgmodul, og det kan ligge i 1., 2., 
eller 3. semester. 
Vægtning: 5 ECTS 
 
b. Målbeskrivelse 
Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som 
anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der 
fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punk-
ter: 

 
Viden 
Den studerende har kendskab til 
• tyskfagets videnskabsteoretiske problemstillinger 
• hovedtræk i fagets historiske udvikling 
• teorier omkring litteratur og æstetik, sprog og kultur samt medier. 
 
Færdigheder 
Den studerende kan 
• anvende forskellige teorier omkring litteratur og æstetik, sprog og kultur samt medier i 

konkrete tekstanalyser 
• forholde sig til den historiske udvikling af tyskfaget.  
 
Kompetencer 
Den studerende kan 
• redegøre for tyskfagets videnskabsteoretiske problemstillinger 
• redegøre for hovedtræk i fagets historiske udvikling  
• reflektere over forskellige teorier omkring litteratur og æstetik, sprog og kultur samt me-

dier. 
 
Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 
diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og 
selvstudium. 
 
c. Undervisningsfagets indhold 
Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i viden-
skabsteoretiske emner med særlig vægt på relevante områder inden for tyskfaget og dets hi-
storie. Endvidere behandles centrale teorier af relevans for tyskfaget, som f.eks. hermeneutik, 
psykoanalyse, diskursanalyse, (post-)strukturalisme, transkulturalitet, ecocriticism. 
 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.   
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e. Pensum 
I undervisningen behandles et pensum på ca. 150 sider. 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2. 
nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 4, 5, 6 og 7, som faget i særlig grad understøt-
ter. 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakter-
skalabekendtgørelsen. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider.  
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart.  
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg)  
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej  
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal 

være bedømt til mindst 02. 
Vægtning:   5 ECTS  
 
Reeksamen 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn  
Varighed:   6 timer 
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt 
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg) 
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:   7-trinsskala 
Vægtning:   5 ECTS 
 
 
§ 24. Åbent modul  
           (Valgfrit modul)  
           Electives 
 
Masteruddannelsen er åben for en løbende udvikling af aktuelle og ønskede moduler, såfremt 
der kan findes en kvalificeret underviser. Det åbne modul tages i anvendelse, hvor særligt vig-
tige aktuelle forhold gør dette påkrævet, eller hvor deltagernes ønsker måtte tilsige det.  
 
a.  Undervisningens omfang 
Undervisningen foregår som to blokseminarer.  
Vægtning: 5 ECTS 
 
b. Målbeskrivelse 
Målbeskrivelsen vil i sin struktur og sine faglige principper og krav svare til de øvrige modulers 
beskrivelse, men vil ifølge sagens natur variere med det pågældende moduls indhold.  
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Målbeskrivelsen skal formuleres med den studerendes læring i fokus, og deles op i mål for 
viden, færdigheder og kompetencer (der ikke indgår i de generelle kompetencemål nævnt 
først i studieordningen).  
 
c. Undervisningsfagets indhold 
Et valgmodul omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt inden for 
Tysklands kultur og samfund eller med relevans for området. 
Mulige emner for valgmodul kunne være ”Institutioner og organisationer i det tysk-danske 
erhvervssamarbejde”, ”Ungdomskultur, gruppeidentitet og nye kommunikationsformer”, 
”Tysk populærkultur i medier, festivaler og fester”.  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for 
aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens start oplyser 
underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Holdundervisning i blokseminarform (forelæsning, deltageroplæg, diskussion) samt selvstudi-
um.  
 
e. Bedømmelseskriterier 
Afhængige af valgmodulet. 
 
f. Pensum 
Afhængigt af valgmodulet. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   2 hjemmeopgaver  
Omfang:   Begge opgaver har et omfang af 7-8 sider. 
Afleveringsfrist:  Meddeles af underviser ved semesterstart. 
Eksamenssprog:  Hjemmeopgaverne udformes på tysk eller dansk (eget valg) 
Censur:   Intern prøve med 1eksaminator 
Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej 
Bedømmelse: 7-trinsskala.  Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave skal være be-

dømt til mindst 02.  
Vægtning:   5 ECTS 
 
Reeksamen 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed:   6 timer 
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladt 
Eksamenssprog:  Den skriftlige prøve besvares på tysk eller dansk (eget valg) 
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:   7-trinsskala 
Vægtning:   5 ECTS 
 
§ 25. Masterprojekt 
           (Obligatorisk modul)  
           Master Thesis 
 
a. Masterprojektets omfang 
Masterprojektet udarbejdes på 4. semester.  
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Vægtning: 15 ECTS. 
 
b. Målbeskrivelse 
 
Viden 
Den studerende har indgående kendskab til det valgte faglige delområde, dets problemstillin-
ger og de teorier og metoder, der anvendes i tilgangen til det. 
 
Færdigheder 
Den studerende kan: 
• selvstændigt (under vejledning) indkredse og formulere et emne af passende omfang og 

kompleksitet 
• selvstændigt (under vejledning) udvælge og afgrænse den relevante empi-

ri/analysegenstand 
• selvstændigt (under vejledning) formulere en problemstilling, der er produktiv i forhold til 

det valgte emne 
• selvstændigt (under vejledning) søge og fremskaffe relevant kvalificeret forskningslittera-

tur 
• gennemføre en teoretisk og/eller empirisk undersøgelse af den valgte problemstilling samt 

en kritisk analyse heraf 
• redegøre for relevant, kvalificeret litteratur 
• tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter 

og bibliografi 
• samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform 
• uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i 

eget arbejde 
• redegøre på et fremmedsprog i resumeform for målene for masterprojektet, analyser og 

resultater. 
 
Kompetencer 
Den studerende kan: 
• systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsent-

lige for emnet  
• evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange  
• præsentere sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillingsform, der 

lever op til videnskabelige krav om analyse, argumentation og dokumentation.  
• demonstrere det faglige overblik og den indsigt i fagområdet, som er opnået gennem stu-

dieforløbet.  
 
c. Arbejdsform 
Den studerende arbejder selvstændigt med sit emne under vejledning af en af uddannelsens 
undervisere, som også skal godkende emnet. 
 
d. Bedømmelseskriterier 
Karakteren gives ud fra, i hvilken grad den studerende dels opfylder ovennævnte målbeskrivel-
se, dels behersker de i § 2. nævnte generelle og fagspecifikke kompetencemål. Karakteren 
gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendt-
gørelsen.  
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e. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Fri hjemmeopgave på dansk eller tysk (eget valg) 
Omfang pr. studerende:  30-50 normalsider 
Omfang pr. studerende, resumé: Max. 2 normalsider 
Fremmedsprog, resumé:  Tysk 
Flere studerende kan bidrage til projektet: Ja, højst 3 studerende. Det skal nøje fremgå af be-
svarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer.  
Censur:   Ekstern prøve 
Bedømmelse:   7-trinsskalaen.  
Vægtning:   15 ECTS  
 
Reeksamen som ordinær eksamen  
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III. Ikrafttræden 
 
§ 26. Gyldighed  
 
Denne studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 
om masteruddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. 
september 2017. 
 
§ 27. Godkendelse 
 
Godkendt af studienævnet den 13/12-2016.   
 
Godkendt af dekanatet ved Det Humanistiske Fakultet den 8. april 2017. 
 
§ 28. Overgangsbestemmelser 
 
Ingen ændringer i forhold til forrige studieordning 
 
 
Fagets titel studieordning  Optaget 1. september 20xx Optaget 1. september 20xx 
   
   
      
      
  
 
 
§ 29. Seneste ændringer 
 
Vedrører Beskrivelse af ændring Studienævnets  

godkendelse 
Dekanatets  
godkendelse 
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Almen del 
 

IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske masteruddan-
nelser ved Syddansk Universitet 

 
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/humaniora/studerende/faellesbestemmelser 
 
 
Om dispensation fra regler i studieordningen: 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i stu-
dieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. § 13, stk. 5 i Bekendtgørelse om master-
uddannelser ved universiteterne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/humaniora/studerende/faellesbestemmelser
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Kvalifikationsrammen 
for videregående 
uddannelser 

Kompetencemål  
(De generelle kom-
petencemål er kursi-
verede og nummere-
rede) 

De enkelte fagelementers læringsmål (Angivet med paragraf og navn 
på den/de aktuelle fagelementer.  

Viden: 
Skal inden for et eller 
flere fagområder 
have viden, som på 
udvalgte områder er 
baseret på højeste 
internationale forsk-
ning inden for et 
fagområde. 

 § 12. Tysk identitet og selvforståelse 

§ 13. Det tyske demokrati 

§ 14. Kulturdebat og Erindringskultur i Tyskland 

§ 15. Sprogsociologi 

§ 16. Fokusmodul Berlin 

§ 17. Sprogtrends i tysk 

§ 18. Medielandskabet 

§ 19. De bedste film siden 1989 

§ 20. Uddannelsessystem og uddannelsesdebat 

§ 21. Den ny litteratur 

§ 22. Tysk virksomhedskultur 

§ 23. Tyskfagets videnskabsteori 

§ 24. Åbent modul 

§ 25. Masterprojekt 

 
Skal kunne forstå og 
på et videnskabeligt 
grundlag reflektere 
over fagområ-
dets/ernes viden 
samt kunne identifi-
cere videnskabelige 
problemstillinger. 

Masteren 

1. skal kunne af-
grænse og definere 
et fagligt problem på 
et videnskabeligt 
niveau  

§ 25. Masterprojekt 

 

Færdigheder: 
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Skal mestre fagom-
rådets/ernes viden-
skabelige metoder og 
redskaber samt me-
stre generelle fær-
digheder, der knytter 
sig til beskæftigelse 
inden for fagområ-
det/erne. 

Masteren 

3. skal kunne syste-
matisere kompleks 
viden og data samt 
udvælge og priorite-
re forhold, der er 
væsentlige for emnet 
4. kan kritisk vurdere 
fagets forskellige 
teorier og metoder 
5. har en præcis og 
konsekvent begrebs-
anvendelse 
6.kan argumentere 
på et videnskabeligt 
grundlag 
9. kan tage kritisk 
stilling til benyttede 
kilder og dokumente-
re disse ved hjælp af 
referencer, noter og 
bibliografi 
14. kan anvende it 
som et redskab i 
forbindelse med 
såvel informations-
søgning som mundt-
lig og skriftlig for-
midling 
15. kan forstå og 
anvende faglige 
tekster på tysk 
16. kan formulere sig 
om faglige emner på 
tysk 

§ 12. Tysk identitet og selvforståelse 

§ 13. Det tyske demokrati 

§ 14. Kulturdebat og Erindringskultur i Tyskland 

§ 15. Sprogsociologi 

§ 16. Fokusmodul Berlin 

§ 17. Sprogtrends i tysk 

§ 18. Medielandskabet 

§ 19. De bedste film siden 1989 

§ 20. Uddannelsessystem og uddannelsesdebat 

§ 21. Den ny litteratur 

§ 22. Tysk virksomhedskultur 

§ 23. Tyskfagets videnskabsteori 

§ 24. Åbent modul 

§ 25. Masterprojekt 

 

 

Skal kunne vurdere 
og vælge blandt 
fagområdet/ernes 
videnskabelige me-
toder, redskaber og 
generelle færdighe-
der samt på et viden-
skabeligt grundlag 
opstille nye analyse- 
og løsningsmodeller.  

Masteren skal  
2. kunne undersøge, 
analysere og løse 
faglige problemer 
ved hjælp af relevan-
te faglige teorier og 
metoder samt ind-
drage aktuel forsk-
ning 

§ 12. Tysk identitet og selvforståelse 

§ 13. Det tyske demokrati 

§ 14. Kulturdebat og Erindringskultur i Tyskland 

§ 15. Sprogsociologi 

§ 16. Fokusmodul Berlin 

§ 17. Sprogtrends i tysk 

§ 18. Medielandskabet 

§ 19. De bedste film siden 1989 

§ 20. Uddannelsessystem og uddannelsesdebat 

§ 21. Den ny litteratur 

§ 22. Tysk virksomhedskultur 

§ 23. Tyskfagets videnskabsteori 
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§ 24. Åbent modul 

§ 25. Masterprojekt 

 

 

Skal kunne formidle 
forskningsbaseret 
viden og diskutere 
professionelle og 
videnskabelige pro-
blemstillinger med 
både fagfæller og 
ikke-specialister. 

Masteren skal 
 
7. kunne igangsætte 
og gennemføre en 
faglig dialog 
10. kunne anvende 
et sprog – skriftligt 
og/eller mundtligt – 
der er emneoriente-
ret, præcist og kor-
rekt  
11. kunne formidle 
forskningsbaseret 
viden og diskutere 
komplekse videnska-
belige problemstil-
linger, således at det 
bliver relevant og 
forståeligt for for-
skellige målgrupper 
 

§ 12. Tysk identitet og selvforståelse 

§ 13. Det tyske demokrati 

§ 14. Kulturdebat og Erindringskultur i Tyskland 

§ 15. Sprogsociologi 

§ 16. Fokusmodul Berlin 

§ 17. Sprogtrends i tysk 

§ 18. Medielandskabet 

§ 19. De bedste film siden 1989 

§ 20. Uddannelsessystem og uddannelsesdebat 

§ 21. Den ny litteratur 

§ 22. Tysk virksomhedskultur 

§ 23. Tyskfagets videnskabsteori 

§ 24. Åbent modul 

§ 25. Masterprojekt 

 

  
Kompetencer: 
Skal kunne styre 
arbejds- og udvik-
lingssituationer, der 
er komplekse, ufor-
udsigelige og forud-
sætter nye løsnings-
modeller. 

Masteren skal 
8. kunne fokusere og 
skabe sammenhæng 
i løsning af opgaver 
12. kunne styre ar-
bejds- og udviklings-
situationer, der er 
komplekse og forud-
sætter nye løsnings-
modeller samt kunne 
indgå i et samarbej-
de, herunder kunne 
modtage og give 
konstruktiv kritik 

§ 25 Masterprojekt 

 

Skal selvstændigt 
kunne igangsætte og 
gennemføre fagligt 
og tværfagligt sam-
arbejde og påtage sig 
professionelt ansvar.  

Masteren skal  

13. kunne arbejde 
selvstændigt, disci-
plineret, struktureret 
og målrettet, herun-
der også kunne 
overholde deadlines 
og formalia 

§ 25. Masterprojekt 
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Skal selvstændigt 
kunne tage ansvar 
for egen faglig udvik-
ling og specialisering. 

 § 26. Masterprojekt 
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