
Rettelsesblad til  
 
 
Studieordning 2001 for Dansk/ Nordisk  
 
 
Rettelsen vedrører Bacheloruddannelsen: 
 
 
En bacheloruddannelse med Dansk/ Nordisk som grundfag nu kaldet centralt fag og et andet fag 
som tilvalg består af 2¼ års studier (135 ECTS) inden for Dansk/ Nordisk samt ¾ års studier (45 
ECTS) inden for et andet fag. Dette tilvalg på 45 ECTS er beskrevet i bachelorstudieordning 2005 
for det ønskede tilvalg. 
 
Det centrale fag på i alt 135 ECTS består af de discipliner, der fremgår af forløbsoversigten for 
grundfaget side 10 (120 ECTS) samt af følgende disciplin(er) på (i alt) 15 ECTS, der er placeret på 
studiets 5. semester: 
 
Disciplinens navn: Valgfag på bacheloruddannelsen 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 
 3 ugentlige timer i 5. semester. Vægtning: 15 ECTS 
 
b.  Undervisningsfagets mål og indhold: 
 
 Valgfaget skal omhandle emner inden for danskfagets didaktik. Hvis dette ikke udbydes, 

vælges et andet valgfag. 
 
c.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
  
 Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag, e-læring. 
 
d.  Eksamensfordringer: 
  
 Forud for formuleringen af en emneopgave skal den studerende til den pågældende lærer 

(vejleder/eksaminator) i emnet aflevere en liste over opgivelser, der skal godkendes af 
læreren, inden prøven kan finde sted. Opgivelsernes art og omfang vil afhænge af emnet. 
Vejledende omfang: mindst 1200 sider. 

 
 Ved prøven skal den studerende dokumentere kompetencer ved at have viden om, at forstå, at 

anvende og at kunne tage kritisk stilling til videnskabelige data i forhold til diverse 
sammenhænge. 

 



 
 Den studerende skal ved emne-prøven dokumentere et grundigt kendskab til det pågældende 

emne og forskningslitteraturen om det. Der lægges vægt på selvstændig beherskelse af stoffet. 
 
e.  Eksamensbestemmelser:  

 
Prøveform: Fri hjemmeopgave. 
Sideomfang pr. studerende: Ca. 20 sider. 
Gruppeprøve: 
Censur: intern 
Bedømmelse: 13-skala. 

  Vægtning: 15 ECTS. 
 
  eller 
 

Prøveform: Mundtlig prøve. 
Varighed pr. studerende: ½ time. 
Forberedelse: ½ time. 
Hjælpemidler: Tilladt. Bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige materiale. 
Gruppeprøve:. 
Censur: intern 
Bedømmelse: 13-skala. 
Vægtning: 15 ECTS. 

 
 
 
Godkendt af studienævnet for Nordisk d. 4. maj 2006. 
Vedtaget af Det humanistiske fakultet d. 7. juni 2006. 
 
Rettelsesbladet træder i kraft 1.09.2006.  
 


