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§10 Analysestrategier 1 (Historical Methods and Theory 1) 

Eksamensbestemmelserne ændres fra 3-dages individuel opgave til portefølgeevaluering.  

g) Eksamensbestemmelser: Kurset bedømmes ved en porteføljemappe, som består af de skriftlige opgaver, 

der er gennemført i løbet af semestret.  Underviseren kan i løbet af semestret bede studerende om at 

revidere opgaver, der skal indgå i porteføljemappen. Alle opgaver skal bestås, og porteføljemappen skal 

godkendes af underviseren. 

 

Prøveform: Porteføljeevaluering  

Censur: Ingen 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 

Vægtning: 4 ECTS 

 

Eksamensbestemmelser ved omprøve i samme eksamenstermin: 

Porteføljeevaluering: 

Ved udgangen af februar måned afleverer den studerende en porteføljemappe med opgaver, hvis antal 

beregnes som antallet af stillede opgaver i løbet af semestret fratrukket antallet af godkendte opgaver i 

første eksamensforsøg. Opgaverne stilles af underviseren, og der gives to uger til besvarelsen. 

Porteføljemappen skal godkendes af underviseren. 

Prøveform: Porteføljeevaluering 

Censur: Intern 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 

Vægtning: 4 ECTS 

 

 

 

 



§12 Analysestrategier 3 (Historical Methods and Theory 3) 

Vedr. punkt c er oplysningen om at en eller flere øvelsesopgaver indgår i kurset slettet. 

C) Undervisningsfagets indhold: Kurset præsenterer en række analysestrategier og analyseredskaber i 

henhold til målbeskrivelsen og træner den studerende i anvendelsen af dem. Der lægges vægt på en 

praktisk og problemorienteret tilgang. 

 

I punkt g er det i eksamensbestemmelserne blevet ændret fra 3-dages individuel opgave til 

portefølgeevaluering.  

Der er udover blevet besluttet at alle opgaver skal være bestået. 

  G) Eksamensbestemmelser: Kurset bedømmes ved en porteføljemappe, som består af de skriftlige opgaver 

(2-3), der er gennemført i løbet af semestret.  Alle opgaver skal være bestået. Porteføljemappen skal 

godkendes af underviseren. 

Prøveform: porteføljeevaluering  

Censur: ingen 

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået 

Vægtning: 5 ECTS 

Eksamensbestemmelser ved omprøve i samme eksamenstermin: 

 

Porteføljeevaluering: 

 Ved udgangen af februar måned afleverer den studerende en porteføljemappe med opgaver, hvis antal 

beregnes som antallet af stillede opgaver i løbet af semestret fratrukket antallet af godkendte opgaver i 

første eksamensforsøg. Opgaverne stilles af underviseren, og der gives to uger til besvarelsen. 

Porteføljemappen skal godkendes af underviseren. 

Prøveform: Porteføljeevaluering 

Censur: Intern 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 

Vægtning: 5 ECTS 
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