TORS FÆLLESFAG – VIDENSKAB OG VIDENSKABSTEORI.
GENEREL DISPENSATION VEDR. 2010-, 2012 og 2015BACHELORSTUDIEORDNINGER
Studienævnet har d. 23. november 2017 (og tidligere d. 1. december 2016) forlænget den af
d. 14. december 2015 vedtagne generelle dispensation vedrørende prøvebestemmelserne fagelementet
benævnt ” ToRS-fællesfag – Videnskab og videnskabsteori” eller ”Videnskabsteori” (15 ECTS), som er et
fælleselement i og på tværs af ToRS bacheloruddannelser, jf. oversigt over studieordninger og
fagelementkoder nederst.
Dispensationen er gældende for sommereksamenerne 2016 , 2017 og 2018 samt de tilhørende
reeksamener, samt vintereksamen 2018 og tilhørende reeksamenstermin (Bemærk, at der ikke udbydes
undervisning i E17, hvorfor alene syge-/omprøveformen kan aflægges). Prøvebestemmelserne for dette
studieelement lyder nu efter dispensationen således:

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af
aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består i:
- Tilstedeværelse i min. 75 % af fællesundervisningen
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Hjemmeopgave: 9-10 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 13-15 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen.
Tilladte hjælpemidler: Alle.

Særlige
bestemmelser

For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte
aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende
eksamenstermins afslutning.

Pensum

Pensum er 1.000 sider, 350 sider fællespensum fra ToRS-fællesdelen og 650
sider fra den relevante regionale del. Eksaminator (på hhv.
fællesundervisningen og de regionale fag) fastsætter pensum. Eksaminator på
de regionale fag afgør, hvorvidt der skal være et pensum eller om der skal være
flere pensumforslag at vælge imellem.
De studerende skal i forbindelse med eksamensopgaven udover pensum knyttet
til det regionale fag substantielt inddrage dele fra fællesdelens pensum.

Studerende, der ikke får godkendt deres aktive undervisningsdeltagelse i den ordinære eksamenstermin
for sommereksamen 2016, 2017, og 2018 indstilles ikke til den ordinære prøve (hjemmeopgave: 9-10
normalsider, 1 uge), men bedømmes ’udeblevet’, og bruger derved et eksamensforsøg.
Ovenstående gælder ikke studerende tilmeldt Mellemøstens samfundsforhold med videnskabsteori
(fagelementkode HARB10071E).

OVERSIGT OVER CENTRALT FAG STUDIEORDNINGER MED TORS
FÆLLES / VIDENSKABSTEORI
Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de
centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og
Ægyptologi, 2010-ordningen.
Persisk: HPEB01171E
Tyrkisk: HTRB01171E
Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i
Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015-ordningen.
Arabisk: HARB00561E
Hebraisk: HHEB00611E
Persisk: HPEB00561E
Tyrkisk: HTRB00561E
Studieordning for Nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i
Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi eller Ægyptologi, 2015-ordningen
Assyriologi: HASB00481E
Nærorientalsk Arkæologi: HNAB00471E
Ægyptologi: HÆGB00471E
Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale
fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen.
Balkanstudier: HBAB0171E
Grækenlandsstudier: HGRB01071E
Polsk: HPLB01071E
Russisk: HRUB01071E
Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i
Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
Balkanstudier: HBAB00771E
Polsk: HPLB00771E
Russisk: HRUB00771E
Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi,
Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen
Japanstudier: HJAB00701E
Kinastudier: HKIB00701E
Koreastudier: HKOB00701E
Sydøstasienstudier, Thai: HTHB00701E

Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi,
Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2015-ordningen
Indologi: HIDB00851E
Japanstudier: HJAB00851E
Kinastudier: HKIB00851E
Koreastudier: HKOB00851E
Sydøstasienstudier, Thai: HTHB00851E
Tibetologi: HTIB00851E
Studieordning for Arktiske og indianske studier på bachelorniveau med centralt fag i
Eskimologi eller Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen
Eskimologi: HESB00671E
Indianske sprog og kulturer: HINB00541E
Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010-ordningen
Religionsvidenskab Fagelementkode: HREB00341E
Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen
Religionsvidenskab: HRVB00041E
Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier,
2012-ordningen
Moderne Indien og Sydasienstudier: HIAB00701E
Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier,
2015-ordningen
Moderne Indien og Sydasienstudier: HIAB00851E

