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§19. Retorik og stilistik, pkt. g. Eksamensbestemmelser 

 

Tilføjes nedenstående: 

 

Reeksamensbestemmelser: 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn med computer 

Varighed: 5 timer 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler (dog ikke internettet) 

Censur: Intern prøve, én eksaminator 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives ikke karakter for sprog, men eksamen kan kun bestås, hvis 

den skriftlige sprogfærdighed og fremstilling er til mindst 02. 

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§26. Engelsk skriftlig kommunikation, pkt. g. Eksamensbestemmelser 

 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, der afprøver færdigheder inden for 

mindst to genrer, hvoraf den ene skal være oversættelse dansk-engelsk, samt evne til at reflektere 

over de udfærdigede produktioner. Computer skal benyttes. 

 

Ændres til 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, der afprøver færdigheder inden for 

mindst to genrer, hvoraf den ene skal være oversættelse dansk-engelsk, samt evne til at reflektere 

over de udfærdigede produktioner. Alle dele af eksamensopgaven skal vurderes til mindst 02 for at 

eksamen som helhed kan bestås. Den sproglige fremstilling skal vurderes til mindst 02 for a 

eksamen kan bestås. 

 

§37. Engelsk skriftlig kommunikation, pkt. g. Eksamensbestemmelser 
 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, der afprøver færdigheder inden for 

mindst to genrer, hvoraf den ene skal være oversættelse dansk-engelsk, samt evne til at reflektere 

over de udfærdigede produktioner. Computer skal benyttes. 

 

Ændres til 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, der afprøver færdigheder inden for 

mindst to genrer, hvoraf den ene skal være oversættelse dansk-engelsk, samt evne til at reflektere 

over de udfærdigede produktioner. Alle dele af eksamensopgaven skal vurderes til mindst 02 for at 

eksamen som helhed kan bestås. Den sproglige fremstilling skal vurderes til mindst 02 for a 

eksamen kan bestås. 

 

 

 

 

 

Rettelser er godkendt af Studienævn for Engelsk og Amerikansk Studier den 16. januar 2014. 

Dekanen har den 26. februar 2014 godkendt rettelserne. 


