
 

Rettelsesblad til studieordning for kandidatuddannelsen i tysk 2012  
Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 

 

Rettelserne vedrører kandidattilvalg i tysk: 

 

§ 40 Sprogbeskrivelse opdeles i to discipliner: § 40. Sprogbeskrivelse og § 40a. Sprogligt tema: 

 

§ 40. Sprogbeskrivelse  

(German Linguistics) 

 

a.  Undervisningens omfang 

 2 timer ugentligt i 1. semester samt 2 øvelsestimer i 1. semester  

 Vægtning: 5 ECTS 

 

b. Målbeskrivelse 

Den studerende skal kunne: 

– demonstrere forståelse for det tyske sprogs struktur 

– foretage en systematisk sproglig analyse 

– anvende korrekte grammatiske begreber til beskrivelse af de analyserede fænomener og 

problemer  

– gøre rede for grundlæggende dele af et sprogvidenskabeligt område 

– kunne anvende elementer fra det sprogvidenskabelige område i en sproglig beskrivelse 

– indgå i en argumenterende dialog om det opgivne sproglige område  

 

c. Undervisningens indhold 

 I kurset Sprogbeskrivelse arbejdes der med centrale problemer i tysk grammatik, f.eks. 

tempus, modus, diatese, ordstilling og ordgruppernes syntaks på baggrund af udvalgte dele af 

moderne sprogteori.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Holdundervisning med kortere forelæsninger, dialog og arbejde med eksempelmaterialer på 

holdet eller i mindre grupper. 
 

e.  Pensum  

 Der opgives videnskabelige grammatikker og andet lærebogsstof på i alt 400 sider. 
 

f. Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på det aktuelle semester lægges der vægt 

på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i 

hvilken grad den studerende behersker de i § 4 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 



5, 7 og 10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelse af målbeskrivelsen, som beskrevet i 

karakterskalabekendtgørelsen.  

 

g.  Eksamensbestemmelser 

  Eksamen består i en mundtlig prøve, der omfatter lingvistisk analyse af en ukendt tekst samt et 

eller flere spørgsmål inden for det opgivne stof.  

 

Prøveform: Individuel mundtlig prøve  

Varighed: 30 minutter 

Forberedelse: 60 minutter 

Hjælpemidler:  Tysk-tysk ordbog  

Censur: Ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen 

Vægtning: 5 ECTS. 

 

 

§40a Sprogligt tema 

 (Linguistic Topic) 
 

a. Undervisningens omfang 

 2 timer ugentligt i 1. semester  

 Vægtning: 5 ECTS. 

  

b. Målbeskrivelse 

Den studerende skal kunne 

– gøre rede for grundlæggende dele af et sprogvidenskabeligt område 

– kunne anvende elementer fra det sprogvidenskabelige område i en sproglig beskrivelse. 

– dokumentere grundig viden om valgfagets område som helhed  

– foretage metodisk reflekterede sproglige analyser eller på anden vis udvise forståelse for 

det teoretiske indhold i det opgivne sproglige delområde.  

– indgå i en argumenterende dialog om det opgivne sproglige område  

  

c. Undervisningens indhold 

I det sproglige tema er målet at give den studerende mulighed for fordybelse på sproglige 

områder. Det udbudte tema kan ligge inden for alle sprogvidenskabens felter, dog særligt 

relateret til moderne tysk.  

  

d. Undervisnings- og arbejdsformer 

Holdundervisning med kortere forelæsninger, dialog og arbejde med eksempelmaterialer på 

holdet eller i mindre grupper. 

 



e. Pensum 

På baggrund af det sproglige tema opgives 300-400 sider fremstillinger, tekster eller artikler, 

som dækker det behandlede sproglige område.   

 

f. Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på det aktuelle semester lægges der vægt 

på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i 

hvilken grad den studerende behersker de i § 4 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 

5, 7 og 10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelse af målbeskrivelsen, som beskrevet i 

karakterskalabekendtgørelsen.  
 

g. Eksamensbestemmelser  

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave 

Varighed: 3 døgn 

Sideomfang: 10-12 normalsider 

Sprog: Tysk 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Censur: Ekstern prøve 

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

 

 

 

Rettelser er godkendt af Studienævnet for Fremmedsprog d. 31. januar 2013 

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 29. april 2013 

 

 



§ 10. Kandidatuddannelsen med TILVALG I TYSK (50 ECTS) 

 
Undervisningsfag   Undervisningens placering Eksamens 

placering 

Åbne 

fag 

Særfag 

 

Projekt

orienter

et 

forløb  

ECTS

–vægt 

Titel på  

undervisningsfag 
Disciplina

nsvarligt 

institut 

Beskr. 

i § 

1. sem. 

Antal timer 

pr. uge 

2. sem. 

Antal timer 

pr. uge 

3. sem. 4. sem. Semester   

 

 

  

Skriftlig  

sprogproduktion og 

grammatik 

ISK 39 2  Afsat til det centrale 

fag 

 

1  x  5 

Sprogbeskrivelse  ISK 40 2 + 2ø  1  x  5 

Sprogligt tema ISK 40a 2  1  x  5 

Kultur- og 

litteraturhistorie I 
ILKM 41 2  1  x  5 

Kultur- og 

litteraturhistorie II 
ILKM 41  2 2  x  5 

Seminarfag m. 

mdtl. 

kommunikation 

ILKM 42  2 2  x  5+5 

Seminarfag  ILKM 42  2 2  x  5 

Valgfag Afh. Af det 

udbudte 

emne 

43 x  1 x   10 

 
  



§ 11. Kandidatuddannelsen med TILVALG I TYSK (75 ECTS)  

- kun for studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab 

 

Undervisningsfag   Undervisningens placering Eksamens 

placering 

Åbne 

fag 

Sær-

fag 

 

Projekt-

orienteret 

forløb  

ECTS–

vægt 

Titel på  

undervisningsfag 
Disciplinansvarligt 

institut 

Beskr. i 

§ 

1. sem. 2. sem. 3. sem. Semester   

 

 

  

Skriftlig  

sprogproduktion og 

grammatik 

ISK 39 2   1  x  5 

Sprogbeskrivelse  ISK 40 2 + 2ø   1  x  5 

Sprogligt tema ISK 40a 2   1  x  5 

Kultur- og 

litteraturhistorie I 
ILKM 41 2   1  x  5 

Kultur- og 

litteraturhistorie II 
ILKM 41  2  2  x  5 

Seminarfag m. mdtl. 

kommunikation 
ILKM 42  x  2  x  5+5 

Seminarfag  ILKM 42  x  2  x  5 

Valgfag Afh. af det udbudte 

emne 

43 x   2 x   10 

Gymnasiepraktik IFPR 44  2  3  x x 10 

Videnskabsteori, 

tværvidenskabelighed 

og 

forskningsformidling 

IFPR 45   3   x  15 

 
 


