
Rettelsesblad til 

Studieordning for Kandidatuddannelsen i tysk 2012  

 
Rettelserne er understreget. Rettelsesbladet træder i kraft pr. 1. september 2015.  

 
§ 31. Emne 7 – (særfag) inkl. mundtlig kommunikation 

(Elective, Oral proficiency) 

 

a. Undervisningens omfang 

2 timer/uge i et semester 

Vægtning: 10 ECTS. 

 

b. Målbeskrivelse 

Den studerende skal kunne: 

 gøre sammenhængende og indgående rede for et udvalgt delområde inden for emneområdet, herunder 

kunne afgrænse sit delområde fra tilstødende delområder 

 perspektivere delområdet i relation til undervisningens samlede emneområde 

 gøre rede for og diskutere relevante teoretiske aspekter af og tilgange til det udvalgte delområde 

 bearbejde delområdet ud fra en frugtbar og selvstændigt formuleret pro-blemstilling 

 fremsøge relevant forskningslitteratur til delområdet på kvalificeret vis 

 diskutere forskningslitteraturen i sin analyse af delområdet og derigennem perspektivere egne udsagn 

 forholde sig reflekterende og analyserende til forskningstraditionen inden for det pågældende delemne 

 reflektere over og vurdere den valgte metodiske tilgangs styrker og svagheder 

 fremstille en kommenteret forskningsoversigt for delområdet i form af en synopsis 

 

Mht. mundtlig kommunikation skal den studerende kunne: 

 anvende et flydende og korrekt tysk, præget af den akademiske diskurs 

 kommunikere klart og velartikuleret 

 indgå i en dialog om det faglige emne 

 strukturere og styre den mundtlige besvarelse 

 

c. Undervisningens indhold 

Emne 7 er baseret på et seminarfag udbudt af Tyske Studier. Den udbudte undervisning vil ligge inden for 

tysk sprog, tysksproget litteratur, de tysksprogede landes kultur eller historie og samfundsforhold. 

Undervisning omfatter dybtgående og systematisk faglig viden inden for de ovenfor beskrevne fagområder. 

Faglæreren tilrettelægger sin undervisning og sine formuleringer af de for emnet opsatte krav, således at der 

sikres en videnskabelig og forskningsbaseret indføring i de respektive emner. 

Der indleveres petitum, jf. § 20. 

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen består i en afvejet blanding af forelæsning, diskussion, mundtlige og skriftlige oplæg. 

 

e. Pensum  
Pensum udgøres af 700-800 sider fagligt materiale, fx skønlitteratur, kulturhistorisk materiale (fx i form af 

billeder eller film), sprogligt materiale, historiske kilder, videnskabelig litteratur, samt andre typer materiale 

af relevans for emnet. 

 

Minimum 100 sider har særlig relevans for det delemne, den studerende vælger som genstand for sin 

synopsis. 

 

f. Eksamensbestemmelser  



Med udgangspunkt i et valgfag fra Tyske Studiers udbud vælger den studerende et delområde efter aftale 

med faglæreren.  

 

Forud for eksamen indleverer den studerende en kommenteret forskningsoversigt for delområdet i form af en 

synopsis, der tager udgangspunkt i det særligt relevante pensum. Synopsen skal godkendes af en faglærer før 

den studerende kan gå til eksamen. Afleverings- og godkendelsesfrist fastlægges af faglæreren. Synopsen 

indgår i den indholdsmæssige bedømmelse. 

 

Til forberedelsen får den studerende udleveret et eller flere spørgsmål til det samlede pensum. Disse 

spørgsmål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor også det særlige delområde samt synopsen kan 

danne udgangspunkt for diskussionen. 

  

Prøveform: Individuel mundtlig prøve med synopsis  

 

Synopsis:  

Omfang: 3 – 5 normalsider pr. studerende  

Flere studerende kan bidrage til synopsis: Nej  

 

Individuel mundtlig prøve:  

Varighed: 45 min.  

Forberedelse: 45 min.  

Hjælpemidler: Efter aftale med eksaminator/faglærer, jf. § 19 Af ordbøger må kun medbringes tysk-tyske  

Censur: Ekstern prøve  

Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Der gives 2 karakterer: 1 for det faglige indhold og 1 for mundtlig 

kommunikation  

Vægtning i alt: Indhold: 5 ECTS, mundtlig kommunikation: 5 ECTS. 

 

Rettelser er godkendt af Studienævn for Tysk og Spansk den 10. august 2015. 

Rettelsesbladet er godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet den 10. august 2015. 


