
Litteraturvidenskab Studieordning 2000 
 

 
R E T T E L S E S B L A D 

 
 
1. semester 
 
Litteraturanalyse: Bunden, skriftlig 14-dagesprøve INGEN ÆNDRING 
Hovedværker a: Afløsning INGEN ÆNDRING 
Litteratur- og kulturhistoriske kollokvier a: Mundtlig prøve INGEN 
ÆNDRING 
 
2. semester  
 
Hovedværker b: afløsning INGEN ÆNDRING 
Litteratur- og kulturhistoriske kollokvier b: Mundtlig prøve INGEN 
ÆNDRING 
 
Efter den studerendes eget valg aflægges den ene af de to discipliner 
Litteraturteori a 
Periode a 
som en bunden, skriftlig14-dagesprøve, den anden disciplin som mundtlig 
prøve 
 
3. semester 
Litteratur- og kulturhistoriske kollokvier c: Mundtlig prøve INGEN 
ÆNDRING 
Efter den studerendes eget valg aflægges den ene af de to discipliner 
Litteraturteori b 
Periode b 
som en bunden, skriftlig 14-dagesprøve, den anden disciplin som 
mundtlig prøve 
 
4.semester 
Litteratur- og kulturhistoriske kollokvier d: Mundtlig prøve INGEN 
ÆNDRING 
Efter den studerendes eget valg aflægges den ene af de tre discipliner 
Litterær metode 
Periode c 
Visuel æstetik 
som en bunden, skriftlig 14-dagesprøve, de to andre aflægges som 
mundtlige prøver 
 
 



 
Princippet er således at der kun er en bunden,  skriftlig 14-dagesprøve pr. 
semester, resten er mundtlige prøver. Pointen med disse ændringer er at 
muliggøre eksamensplan-lægning, dels ved at skabe tid til afholdelse af 
mundtlige prøver, dels ved at de studerende allerede 20.-30. oktober og 
20.-30. marts tilmelder sig både de mundtlige prøver på eksamenskontoret 
og samtidig de bundne, skriftlige 14-da-gesprøver på Litteraturvidenskabs 
sekretariat. 
Petitum afleveres herefter senest 1. maj og 1. december.  
 
Med hensyn til den juridiske formulering af disse beslutninger foreslår jeg, 
såfremt de foreslåede ændringer godkendes, at de samles i en enkelt 
paragraf om eksamensaflæggelse på Litteraturvidenskabs grundfag. Den 
kunne lyde således. 
 
På grundfaget aflægges de Litteratur- og kulturhistoriske kollokvier som 
mundtlige eksaminer. Litteraturanalyse aflægges som en bunden, skriftlig 
14-dagesprøve. For de øvrige prøver gælder det at én af disse efter den 
studerendes eget valg  i hvert semester skal aflægges som en bunden, 
skriftlig 14-dagesprøve, medens den anden/de andre aflægge som mundtlig 
eksamen. 
 
En anden studieordningsændring vi har besluttet i Studie-nævnet vedrører 
stykke h) side12 i Studieordning 2000. Her hedder det: 
 
Prøverne i Litteraturanalyse og Periode a udgør førsteårsprøven (jf. s.39 stk 
25).  
 
Dette ønsker vi ændret til: 
 
Prøverne i Litteraturanalyse og Periode a udgør førsteårsprøven (jf. s.39 stk 
25). Såfremt den studerende ønsker at skrive BA-projekt i Periode a, består 
førsteårsprøven af Litteraturanalyse og Litteraturteori a. 
 
Denne sidste ændring er allerede de facto anerkendt som 
dispensationsgrundlag af eksamenskontoret og Grete Klit. 
 
 
Rettelser godkendt af studienævnet den 28. maj 2001. 
 
Rettelser vedtaget af Det Humanistiske Fakultet den 4. september 2001. 


