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Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel
§ 1. Hjemmel
2015-studieordningen for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk (the 2015 Curriculum for East and Southeastern
European Studies at Bachelor’s Level with Main Subject in Balkan Studies, Modern Greek Studies, Polish, or Russian) er fastsat med hjemmel i § 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om
bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).

§ 2. Tilhørsforhold
Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier,
Polsk eller Russisk hører under studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og
censorkorpset for hhv. Slavisk (Balkanstudier, Polsk og Russisk) og Grækenlandsstudier/Moderne
Græsk.

§ 3. Normering og struktur
Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl.
bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk omfatter derudover 30 ECTS-point propædeutisk
sprogundervisning.
Stk. 2. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for den studerendes centrale fag.

§ 4. Titel
En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier, grækenlandsstudier, polsk eller russisk). På engelsk bruges Bachelor of Arts (BA) in East and Southeastern European Studies (Balkan Studies, Modern Greek Studies, Polish eller Russian).

Kapitel 2. Studietekniske forhold
§ 5. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over læsning/behandling af materiale på de(t) studerede sprog og dansk kan der indgå læsning/behandling af materiale på engelsk.

§ 6. Normalsidedefinition
En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, svarer til 2.400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver
indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Stk. 2. Ved indstilling til prøver med tekstopgivelser på de(t) studerede sprog gælder følgende regler
for beregning af normalsider:
• Bosnisk/kroatisk/serbisk, polsk og russisk:
o 1 normalside prosa før 1700 svarer til 1.200 typeenheder, inkl. mellemrum.
o 1 normalside poesi før 1700 svarer til 10 verselinjer.
o 1 normalside poesi efter 1700 svarer til 25 verselinjer.
o AV-materiale: 1 normalside svarer til 1 min.
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Græsk:
o 1 normalside prosa svarer til 1.300 typeenheder, inkl. mellemrum.
o 1 normalside poesi svarer til 700 typeenheder, inkl. mellemrum.
o AV-materiale: 1 normalside svarer til 1 min., for spillefilm dog: 50 normalsider svarer til 90 min.

§ 7. Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, skrevet såvel på dansk som på et
fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte
præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog
vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i § 13.

§ 8. Pensum
Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside under menupunktet Uddannelser => Studieordninger => ”Uddannelsens
navn”.

Kapitel 3. Faglig profil
§ 9. Uddannelsens formål
Formålet med det centrale fag på bachelorniveau i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til den adgangsgivende uddannelse samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal
opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse.

§ 10. Kompetenceprofil for den færdige bachelor
Kompetencebeskrivelse

En bachelor med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk har erhvervet sig
viden om, forståelse af og færdigheder inden for en række videnskabeligt funderede fagspecifikke områder, som sammen med de generelle humanistiske kompetencer sætter bacheloren i stand til at varetage opgaver, der kræver kompetencer inden for bl.a. kommunikation, analyse, strukturering, formidling og undervisning.
En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk giver adgang til kandidatuddannelsen med centralt fag i hhv. Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk. For
Grækenlandsstudier gælder dette kun indtil 1. februar 2017 jf. nedenfor.
En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Balkanstudier, Polsk eller Russisk giver adgang til
kandidatuddannelsen med centralt fag i Østeuropastudier.
En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk giver adgang til kandidatuddannelsen med centralt fag i Tværkulturelle studier. Fra 1. februar
2017 giver en bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Grækenlandsstudier ikke adgang til kandidatuddannelsen med centralt fag i Grækenlandsstudier.

4

D E T

H U M A N I S T I S K E

K Ø B E N H A V N S

F A K U L T E T

U N I V E R S I T E T

Kompetencemål

En bachelor med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk har følgende
specifikke kompetencer:
Viden om og forståelse af
• De(t) studerede sprog, skriftligt såvel som mundtligt, herunder sproganalyse, brug af grammatisk
terminologi og sproglige forhold i de(t) studerede land(e).
• Regionens og de(t) studerede land(e)s aktuelle samfundsmæssige og kulturelle forhold i historisk
perspektiv, herunder litteratur og medier i de(t) studerede land(e).
• Videnskabelige tilgange til sprog-, kultur- og samfundsanalyse.
• Aktuelle forskningsteoretiske problemstillinger og diskussioner.
• Metoder til undersøgelse af sproglige, historiske, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger.
Færdigheder i at
• Forstå materiale på de(t) studerede sprog.
• Kommunikere på de(t) studerede sprog, skriftligt såvel som mundtligt.
• Analysere og forklare de(t) studerede sprog ud fra en sprogvidenskabelig tilgang.
• Analysere materiale på de(t) studerede sprog, indholdsmæssigt såvel som lingvistisk.
• Fungere som formidler af de(n) studerede kultur(er) over for andre kulturer.
• Strukturere egen læring og arbejde effektivt, både selvstændigt og sammen med andre.
• Demonstrere indsigt i og vurdere centrale discipliner, teorier og metoder med relevans for det centrale fag og humanistisk baseret kulturanalyse.
• Foretage analyser vha. kritisk og begrundet anvendelse af videnskabelig metode, herunder tilegne
sig, formulere og formidle analysens problemstilling og resultater.
• Finde og udvælge relevant faglitteratur og andet materiale om givne problemstillinger.
• Læse og forstå en videnskabelig tekst på dens egne præmisser, formidle tekstens indhold, sammenligne og perspektivere teksten ift. andre tekster samt at anvende den i skriftlige og mundtlige
arbejder.
• Selvstændigt planlægge og strukturere en større rapport om en faglig problemstilling inden for en
afgrænset tidsramme.
Kompetencer i at
• Benytte materiale på de(t) studerede sprog.
• Oversætte mellem de(t) studerede sprog og dansk.
• Kommunikere, skriftligt såvel som mundtligt, på de(t) studerede sprog.
• Undervise i de(t) studerede sprog, for så vidt angår det faglige indhold.
• Udforme analyser af de(t) studerede sprog mhp. at forklare sproglige konstruktioner og fænomener
og kortlægge materialets indhold og budskab.
• Identificere teori og metode af relevans for løsningen af en problemstilling af relevans for de(t) studerede sprog/land(e).
• Formidle perspektiver mellem de(n) studerede kultur(er) og dansk kultur.
• Identificere relevante problemstillinger og indsamle og anvende viden om disse mhp. nærmere belysning.
• Fortolke, evaluere og forandre kriterier for iagttagelse, kommunikation og handling.
• Formidle viden inden for de akademiske krav og normer, hvor metode- og teorivalg er reflekteret.
• Arbejde selvstændigt og målrettet med projekter med definerede deadlines.
• Træffe beslutninger og fagligt begrunde sådanne.
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Kapitel 4. Det centrale fag på bachelorniveau i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk
§ 11. Det centrale fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk
Prøverne i propædeutik skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i
modulet Sprog og tekst A. Tilmelding til prøven i Bachelorprojekt forudsætter, at den studerende har
bestået 120 ECTS-point inkl. evt. tilvalg.
Stk. 2. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den
studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende.
Stk. 3. Det strukturerede forløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk fremgår af nedenstående oversigter:
Balkanstudier:
Semester

Modul (uddannelsesdel)

Fagelement (fagtype)

Prøvebestemmelser

1.

Modul 1: Propædeutik 1 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 1 (ikkekonstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAÆ00011E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 2: Øst- og Sydøsteuropas
generelle historie og kultur (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og
kultur (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00701E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 3: Propædeutik 2 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 2 (ikkekonstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAÆ00021E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 4: De(t) studerede
land(e)s historie og
kulturhistorie (det centrale fag)
15 ECTS-point

Balkans historie og kulturhistorie
(obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00711E

Bunden hjemmeopgave
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 5: Sprog og tekst A (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til
dansk (obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00721E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (obligatorisk og
konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00731E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 6: De(t) studerede
land(e)s aktuelle politiske,
samfundsmæssige og kulturelle
forhold (det centrale fag)
15 ECTS-point

Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige
og kulturelle forhold (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00741E

Bunden mundtlig prøve med
synopsis
Ekstern
7-trins-skalaen

Modul 7: Sprog og tekst B (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (obligatorisk og
konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00751E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

2.

3.

4.
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Tekstforståelse på bosnisk/kroatisk/serbisk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00761E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 8: Videnskabsteori (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Videnskabsteori (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00771E

Bunden hjemmeopgave under
forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 9: Sprog og tekst C (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Mundtlig sprogfærdighed på
bosnisk/kroatisk/serbisk og tekstanalyse
(obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00781E

Bunden mundtlig prøve
Ekstern
7-trins-skalaen

Modul 10: Særligt studeret
emne (det centrale fag)
15 ECTS-point

Særligt studeret emne inden for Balkanstudier
(valgfag, obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00791E

Fri hjemmeopgave
Ekstern
7-trins-skalaen

Bachelortilvalg (tilvalg)
30 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Bachelortilvalg (tilvalg)
15 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 11: Bachelorprojekt (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Bachelorprojekt (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00801E

Fri hjemmeopgave med resumé
Ekstern
7-trins-skalaen

Grækenlandsstudier:
Semester

Modul (uddannelsesdel)

Fagelement (fagtype)

Prøvebestemmelser

1.

Modul 1: Propædeutik 1 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Græsk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRÆ00011E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 2: Øst- og Sydøsteuropas
generelle historie og kultur (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og
kultur (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00701E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 3: Propædeutik 2 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Græsk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRÆ00021E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 8: Videnskabsteori (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Videnskabsteori (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00771E

Bunden hjemmeopgave under
forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 5: Sprog og tekst A (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Oversættelse fra græsk til dansk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator

2.

3.
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Aktivitetskode: HGRB00721E

7-trins-skalaen

Mundtlig sprogfærdighed på græsk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00731E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 4: De(t) studerede
land(e)s historie og
kulturhistorie (det centrale fag)
15 ECTS-point

Grækenlands historie og kulturhistorie
(obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00711E

Bunden hjemmeopgave
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 7: Sprog og tekst B (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Skriftlig sprogfærdighed på græsk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00751E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Tekstforståelse på græsk (obligatorisk og
konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00761E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 6: De(t) studerede
land(e)s aktuelle politiske,
samfundsmæssige og kulturelle
forhold (det centrale fag)
15 ECTS-point

Grækenlands aktuelle politiske,
samfundsmæssige og kulturelle forhold
(obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00741E

Bunden mundtlig prøve med
synopsis
Ekstern
7-trins-skalaen

Bachelortilvalg (tilvalg)
15 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 10: Særligt studeret
emne (det centrale fag)
15 ECTS-point

Særligt studeret emne inden for
Grækenlandsstudier (valgfag, obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00791E

Bachelortilvalg (tilvalg)
30 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 9: Sprog og tekst C (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Mundtlig sprogfærdighed på græsk og
tekstanalyse (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00781E

Bunden mundtlig prøve
Ekstern
7-trins-skalaen

Modul 11: Bachelorprojekt (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Bachelorprojekt (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00801E

Fri hjemmeopgave med resumé
Ekstern
7-trins-skalaen

Semester

Modul (uddannelsesdel)

Fagelement (fagtype)

Prøvebestemmelser

1.

Modul 1: Propædeutik 1 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Polsk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLÆ00011E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

4.

5.

6.
Mobilitetsvindue
7.

Fri hjemmeopgave
Ekstern
7-trins-skalaen

Polsk:
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Modul 2: Øst- og Sydøsteuropas
generelle historie og kultur (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og
kultur (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00701E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 3: Propædeutik 2 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Polsk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLÆ00021E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 4: De(t) studerede
land(e)s historie og
kulturhistorie (det centrale fag)
15 ECTS-point

Polens historie og kulturhistorie (obligatorisk
og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00711E

Bunden hjemmeopgave
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 5: Sprog og tekst A (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Oversættelse fra polsk til dansk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00721E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Mundtlig sprogfærdighed på polsk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00731E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 6: De(t) studerede
land(e)s aktuelle politiske,
samfundsmæssige og kulturelle
forhold (det centrale fag)
15 ECTS-point

Polens aktuelle politiske, samfundsmæssige
og kulturelle forhold (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00741E

Bunden mundtlig prøve med
synopsis
Ekstern
7-trins-skalaen

Modul 7: Sprog og tekst B (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Skriftlig sprogfærdighed på polsk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00751E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Tekstforståelse på polsk (obligatorisk og
konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00761E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 8: Videnskabsteori (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Videnskabsteori (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00771E

Bunden hjemmeopgave under
forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Bachelortilvalg (tilvalg)
15 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 10: Særligt studeret
emne (det centrale fag)
15 ECTS-point

Særligt studeret emne inden for Polsk
(valgfag, obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00791E

Bachelortilvalg (tilvalg)
30 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 9: Sprog og tekst C (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Mundtlig sprogfærdighed på polsk og
tekstanalyse (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
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Aktivitetskode: HPLB00781E
Modul 11: Bachelorprojekt (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Bachelorprojekt (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00801E

Fri hjemmeopgave med resumé
Ekstern
7-trins-skalaen

Semester

Modul (uddannelsesdel)

Fagelement (fagtype)

Prøvebestemmelser

1.

Modul 1: Propædeutik 1 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Russisk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUÆ00011E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 2: Øst- og Sydøsteuropas
generelle historie og kultur (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og
kultur (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00701E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået

Modul 3: Propædeutik 2 (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Russisk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUÆ00021E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 4: De(t) studerede
land(e)s historie og
kulturhistorie (det centrale fag)
15 ECTS-point

Ruslands historie og kulturhistorie
(obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00711E

Bunden hjemmeopgave
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Modul 5: Sprog og tekst A (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Oversættelse fra russisk til dansk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00721E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Mundtlig sprogfærdighed på russisk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00731E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Modul 6: De(t) studerede
land(e)s aktuelle politiske,
samfundsmæssige og kulturelle
forhold (det centrale fag)
15 ECTS-point

Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige
og kulturelle forhold (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00741E

Bunden mundtlig prøve med
synopsis
Ekstern
7-trins-skalaen

Modul 7: Sprog og tekst B (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Skriftlig sprogfærdighed på russisk
(obligatorisk og konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00751E

Bunden skriftlig prøve på
universitetet
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Tekstforståelse på russisk (obligatorisk og
konstituerende)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00761E

Bunden mundtlig prøve
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

Videnskabsteori (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00771E

Bunden hjemmeopgave under
forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
7-trins-skalaen

Russisk:

2.

3.

4.

Modul 8: Videnskabsteori (det
centrale fag)
15 ECTS-point
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Bachelortilvalg (tilvalg)
15 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 10: Særligt studeret
emne (det centrale fag)
15 ECTS-point

Særligt studeret emne inden for Russisk
(valgfag, obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00791E

Bachelortilvalg (tilvalg)
30 ECTS-point

Afhænger af det valgte tilvalg

Modul 9: Sprog og tekst C (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Mundtlig sprogfærdighed på russisk og
tekstanalyse (obligatorisk og konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00781E

Bunden mundtlig prøve
Ekstern
7-trins-skalaen

Modul 11: Bachelorprojekt (det
centrale fag)
15 ECTS-point

Bachelorprojekt (obligatorisk og
konstituerende)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00801E

Fri hjemmeopgave med resumé
Ekstern
7-trins-skalaen

Fri hjemmeopgave
Ekstern
7-trins-skalaen

§ 12. Studiestartsprøve
Indhold

Der er ingen studiestartsprøve for Polsk.
Prøven består i registreret fremmøde til undervisningen i:
• Balkanstudier: Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 1 (HBAÆ00011E).
• Grækenlandsstudier: Græsk propædeutik 1 (HGRÆ00011E).
• Russisk: Russisk propædeutik 1 (HRUÆ00011E).

Prøvebestemmelser

Prøveform: Registreret fremmøde i min. 75 % af undervisningen.
Bedømmelse: Intern ved én eksaminator bedømt Godkendt/Ikke godkendt.
Tidsmæssig placering: 3 uger i september, som fastsættes af studienævnet.

Særlige bestemmelser

Den studerende har 2 forsøg til at bestå studiestartsprøven.
Den ordinære prøve:
Hvis der i en af prøveugerne er afbrydelser af undervisningen grundet studierelaterede aktiviteter som fx hyttetur, tælles en sådan afbrydelse ikke som fravær.
Omprøven:
Den studerende skal senest 15. oktober besvare en skriftlig hjemmeopgave bestående af en lille test på 1-3 sider relateret til stof gennemgået i løbet af undervisningen. Underviseren uploader prøvespørgsmål i Absalon senest den 7. oktober. Hjemmeopgaven afleveres til underviseren senest den 15. oktober efter aftale med underviseren enten personligt eller pr. e-mail/i relevant grupperum.
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§ 13. Det centrale fags moduler
Modul 1: Propædeutik 1
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• De(t) studerede sprogs helt fundamentale fonologi, morfologi og syntaks samt
helt almindelige gloser.
Færdigheder i at
• Oversætte til dansk og oplæse helt enkelt skriftligt materiale på de(t) studerede sprog.
• Indgå i en helt enkel dialog på de(t) studerede sprog ud fra skriftligt materiale
affattet på de(t) pågældende sprog.
Kompetencer i at
• Forstå og på dansk redegøre for indholdet i helt enkelt skriftligt materiale på
de(t) studerede sprog.

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
Bosnian/Croatian/Serbian Propaedeutics 1 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAÆ00011E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse helt enkelt skriftligt materiale på bosnisk/kroatisk/serbisk og oversætte dette til dansk.
• Føre en helt enkel dialog på bosnisk/kroatisk/serbisk ud fra skriftligt materiale
på bosnisk/kroatisk/serbisk.
• Redegøre på dansk for indholdet i helt enkelt skriftligt materiale på bosnisk/kroatisk/serbisk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af introduktion til bosnisk/kroatisk/serbisk med udtaleregler og helt elementær grammatik samt øvelser i oversættelse til dansk og helt
enkel dialog.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningen, herunder tilfredsstillende aflevering af
evt. stillede skriftlige opgaver.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Bosnisk/kroatisk/serbisk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ingen forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Syge-/omprøve: Ingen.
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Græsk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
Modern Greek Propaedeutics 1 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRÆ00011E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse helt enkelt skriftligt græsksproget materiale og oversætte dette til
dansk.
• Føre en helt enkel dialog på græsk ud fra skriftligt græsksproget materiale.
• Redegøre på dansk for indholdet i helt enkelt skriftligt græsksproget materiale.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. i kombination med it-fjernundervisning, i form af introduktion til græsk med udtaleregler og helt elementær grammatik samt øvelser i
oversættelse til dansk og helt enkel dialog.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningen, herunder tilfredsstillende aflevering af
evt. stillede skriftlige opgaver.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Græsk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ingen forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Syge-/omprøve: Ingen.

Polsk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
Polish Propaedeutics 1 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLÆ00011E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse enkelt og på forhånd kendt skriftligt materiale på polsk samt oversætte dette til dansk.
• Føre en helt enkel dialog på polsk ud fra på forhånd kendt skriftligt materiale
og på forhånd kendte gloser.
• Redegøre på dansk for indholdet i helt enkelt skriftligt materiale på polsk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af introduktion til polsk, med udtaleregler og elementær
grammatik samt øvelser i oversættelse og helt enkel dialog, baseret på kendt
tekst.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningen, herunder tilfredsstillende aflevering af
evt. stillede skriftlige opgaver.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Polsk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ingen forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Syge-/omprøve: Ingen.
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Russisk propædeutik 1 (ikke-konstituerende)
Russian Propaedeutics 1 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUÆ00011E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse helt enkelt skriftligt russisksproget materiale og oversætte dette til
dansk.
• Føre en helt enkel dialog på russisk ud fra skriftligt russisksproget materiale.
• Redegøre på dansk for indholdet i helt enkelt skriftligt materiale affattet på
russisk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af introduktion til russisk med udtaleregler og helt elementær grammatik samt øvelser i oversættelse til dansk og helt enkel dialog.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningen, herunder tilfredsstillende aflevering af
evt. stillede skriftlige opgaver.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Russisk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ingen forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Syge-/omprøve: Ingen.

Modul 2: Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur, herunder ligheder og forskelle mellem regioner og lande i det studerede område og baggrunden for
disse ligheder og forskelle.
• Regionen som et dynamisk begreb.
• Historiske og kulturelle konstanter og forandringer.
Færdigheder i at
• Sætte sig ind i en større mængde af forskelligartede kilder.
• Forholde sig kritisk til kilder og sekundærlitteratur.
• Forstå videnskabelige metoder, der er relevante ift. de valgte problemstillinger.
• Anvende relevant terminologi.
• Deltage aktivt i faglige diskussioner.
• Præsentere sine arbejder skriftligt.
Kompetencer i at
• Behandle et komplekst materiale mhp. at forstå større sammenhænge og beskrive problemer inden for det studerede fag.
• Præsentere historiske og kulturelle sammenhænge på godt og nuanceret

14

D E T

H U M A N I S T I S K E

K Ø B E N H A V N S

F A K U L T E T

U N I V E R S I T E T

dansk.

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur (obligatorisk og konstituerende for
alle centrale fag)
The General History and Culture of Eastern and South Eastern Europe (compulsory and constituent
for all main subjects)
15 ECTS-point
Aktivitetskode
Aktivitetskode
Aktivitetskode
Aktivitetskode

(Balkanstudier): HBAB00701E
(Grækenlandsstudier): HGRB00701E
(Polsk): HPLB00701E
(Russisk): HRUB00701E

Faglige mål

Eksaminanden kan
• Skrive veldisponerede og præcise sagsfremstillinger med udgangspunkt i givne problemformuleringer.
• Formulere sig på et klart og entydigt dansk med sikker beherskelse af fagets
terminologi.
• Vurdere given litteraturs kvalitet og synspunkter.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I kurset sættes
særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
• Fremmøde og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningen.
• Tre bundne hjemmeopgaver afleveret løbende gennem semestret.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Semesteropgaver: 3-4 normalsider hver. Syge-/omprøve: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle, ved syge-/omprøve dog ikke internetadgang. Syge/omprøve: Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen =>
Hjælpemidler, computer og gadgets.

Modul 3: Propædeutik 2
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• De(t) studerede sprogs grundlæggende fonologi, morfologi og syntaks samt
almindelige gloser.
Færdigheder i at
• Analysere, morfologisk og syntaktisk, enkelt skriftligt materiale affattet på
de(t) studerede sprog og ved brug af lingvistiske termer.
• Redegøre for strukturer i de(t) studerede sprog ved brug af lingvistiske termer
med udgangspunkt i skriftligt materiale affattet på de(t) studerede sprog.
Kompetencer i at
• Oversætte enkelt skriftligt materiale affattet på de(t) studerede sprog til dansk
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ved brug af hjælpemidler (for Polsk uden hjælpemidler).
Indgå i en enkel dialog på de(t) studerede sprog ud fra på forhånd kendt
skriftligt materiale affattet på de(t) pågældende sprog og med en udtale på
de(t) pågældende sprog, der ikke er kommunikationsforstyrrende.

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
Bosnian/Croatian/Serbian Propaedeutics 2 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAÆ00021E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse kendt skriftligt materiale på bosnisk/kroatisk/serbisk med korrekt udtale.
• Oversætte ikke på forhånd kendt skriftligt materiale på bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk.
• Redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt materiale på bosnisk/kroatisk/serbisk, herunder identificere, hvilken sproglig variant teksten er
affattet i.
• Indgå i en enkel dialog på bosnisk/kroatisk/serbisk ud fra på forhånd kendt
bosnisk/kroatisk/serbisk tekstmateriale og med en udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af gennemgang af det bosniske/kroatiske/serbiske
sprogs grundlæggende grammatik med øvelser og samtale på det pågældende
sprog ud fra enkle tekster på det pågældende sprog.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Bosnisk/kroatisk/serbisk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 40 min. inkl. votering, og der gives 40 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Ordbøger efter eksaminandens eget valg samt gloselister, der indgår i pensum.

Græsk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
Modern Greek Propaedeutics 2 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRÆ00021E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse skriftligt materiale på græsk med korrekt udtale.
• Oversætte skriftligt græsksproget materiale til dansk.
• Redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt græsksproget materiale.
• Indgå i en enkel dialog på græsk ud fra græsksproget materiale og med en
udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. i kombination med it-fjernundervisning, i form af gennemgang af det græske sprogs grundlæggende grammatik med øvelser og sam-
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tale på græsk ud fra enkle græsksprogede tekster.
Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Græsk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 40 min. inkl. votering, og der gives 40 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang.

Polsk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
Polish Propaedeutics 2 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLÆ00021E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse skriftligt materiale på polsk med korrekt udtale.
• Oversætte forelagt skriftligt polsksproget materiale til dansk.
• Redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt polsksproget materiale.
• Indgå i en enkel dialog på polsk ud fra polsksproget tekstmateriale og med en
udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende.
• Redegøre på polsk for indholdet i en enkel polsksproget tekst.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af gennemgang af det polske sprogs grundlæggende
grammatik med øvelser og samtale på polsk ud fra enkle polsksprogede tekster.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Polsk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Ingen. Se også KUnet under menupunktet Eksamen =>
Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Russisk propædeutik 2 (ikke-konstituerende)
Russian Propaedeutics 2 (non-constituent)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUÆ00021E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oplæse kendt skriftligt materiale på russisk med korrekt udtale.
• Oversætte ikke på forhånd kendt skriftligt russisksproget materiale til dansk.
• Redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt russisksproget materiale.
• Indgå i en enkel dialog på russisk ud fra russisksproget materiale og med en
udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af gennemgang af det russiske sprogs grundlæggende
grammatik med øvelser og samtale på russisk ud fra enkle russisksprogede tek-

17

D E T

H U M A N I S T I S K E

K Ø B E N H A V N S

F A K U L T E T

U N I V E R S I T E T

ster.
Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Russisk og dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 40 min. inkl. votering, og der gives 40 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Russisk-dansk ordbog i bogform.

Modul 4: De(t) studerede land(e)s historie og kulturhistorie
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• De væsentligste træk i de(t) studerede land(e)s historiske udvikling fra det for
det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag.
• De væsentligste træk i de(t) studerede land(e)s kulturhistoriske og litteraturhistoriske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag.
• Relevante begreber og tilgange til analyse af historiske og kulturhistoriske
forhold.
Færdigheder i at
• Anvende og forholde sig kritisk til den internationale faglitteratur.
• Vurdere og anvende kilder af forskellige typer og fra forskellige medier, herunder litteratur i oversættelse.
• Udpege og diskutere væsentlige problemstillinger inden for de(t) studerede
land(e)s historie og kulturhistorie.
• Forklare og formidle væsentlige problemstillinger inden for de(t) studerede
land(e)s historie og kulturhistorie.
Kompetencer i at
• Sætte sig ind i omfattende historiske og kulturhistoriske emner.
• Forholde sig selvstændigt og kritisk til faglitteratur og kilder.
• Præsentere viden og problemstillinger klart og korrekt.

Balkans historie og kulturhistorie (obligatorisk og konstituerende for Balkanstudier)
History and Cultural History of The Balkans (compulsory and constituent for Balkan Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00711E

Grækenlands historie og kulturhistorie (obligatorisk og konstituerende for Grækenlandsstudier)
History and Cultural History of Greece (compulsory and constituent for Modern Greek Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00711E
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Polens historie og kulturhistorie (obligatorisk og konstituerende for Polsk)
History and Cultural History of Poland (compulsory and constituent for Polish)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00711E

Ruslands historie og kulturhistorie (obligatorisk og konstituerende for Russisk)
History and Cultural History of Russia (compulsory and constituent for Russian)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00711E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Gøre rede for de væsentligste træk i de(t) studerede land(e)s historiske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag.
• Gøre rede for de væsentligste træk i de(t) studerede land(e)s kulturhistoriske
og litteraturhistoriske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag.
• Anvende relevante begreber og tilgange til beskrivelse af disse forhold.
• Anvende og forholde sig kritisk til den internationale faglitteratur.
• Udpege og diskutere væsentlige problemstillinger inden for de(t) studerede
land(e)s historie samt kultur- og litteraturhistorie.
• Forholde sig selvstændigt til en sådan problemstilling i en skriftlig fremstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen
sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 8-10 normalsider, og der gives 1 uge til besvarelsen.
Tilladte hjælpemidler: Alle.

Modul 5: Sprog og tekst A
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• De(t) studerede sprogs grammatik og lydstruktur.
• Grundlæggende kommunikationsregler i de(t) land(e), hvor sproget/sprogene
tales.
• Grundlæggende principper for oversættelse, specielt fra de(t) studerede sprog
til dansk.
Færdigheder i
• Grammatisk og indholdsmæssig analyse af tekster uden særlige vanskeligheder på de(t) studerede sprog.
• Oversættelse fra de(t) studerede sprog til dansk.
• Samtale på de(t) studerede sprog på basis af tekster uden særlige vanskeligheder på de(t) studerede sprog.
Kompetencer i
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Tekstanalyse med hensyntagen til både sprogstruktur og indhold.
Vurdering af forskellige løsningsforslag til oversættelse.
Grundlæggende mundtlig sprogfærdighed på de(t) studerede sprog.

Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (obligatorisk og konstituerende
for Balkanstudier)
Translation from Bosnian/Croatian/Serbian into Danish (compulsory and constituent for Balkan
Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00721E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Beherske morfologien og syntaksen i bosnisk/kroatisk/serbisk.
• Oversætte en tekst affattet på bosnisk, kroatisk eller serbisk uden særlige
vanskeligheder til dansk – oversættelsen skal være præcis, udtømmende og
stilistisk dækkende.
• Sikkert sondre mellem ekavisk og jekavisk samt identificere hhv. bosniske/bosnjakkiske, kroatiske og serbiske leksikalske og retskrivningsmæssige
særtræk.
• Beskrive grammatiske fænomener, der forekommer i de tekster, der arbejdes
med.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
• Øvelser i oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk med fokus på
kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Gennemgang af morfologien og syntaksen i bosnisk/kroatisk/serbisk.
• Grammatiske øvelser.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Ikke-internetbaserede ordbøger og gloselister efter eksaminandens eget valg. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før
eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (obligatorisk og konstituerende for Balkanstudier)
Bosnian/Croatian/Serbian Oral Language Proficiency (compulsory and constituent for Balkan Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00731E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Redegøre på bosnisk/kroatisk/serbisk for temaer gennemgået i forbindelse
med undervisningen.
• Føre en elementær samtale på bosnisk, kroatisk eller serbisk på en måde, som
viser evne til adækvat reaktion i dialogiske situationer.
• Demonstrere forståelse af sondringen mellem ekavisk og jekavisk samt bos-
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nisk/bosnjakkisk, kroatisk og serbisk vokabular.
Anvende udtale og intonation korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk og bosnisk/kroatisk/serbisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.

Oversættelse fra græsk til dansk (obligatorisk og konstituerende for Grækenlandsstudier)
Translation from Modern Greek into Danish (compulsory and constituent for Modern Greek Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00721E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oversætte græsksproget materiale uden særlige vanskeligheder til dansk –
oversættelsen skal være præcis, udtømmende og stilistisk adækvat.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. i kombination med it-fjernundervisning, bestående i:
• Øvelser i oversættelse fra græsk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Praksisrelateret fokus på morfologi og syntaks.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang. Se også KUnet under
menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Mundtlig sprogfærdighed på græsk (obligatorisk og konstituerende for Grækenlandsstudier)
Modern Greek Oral Language Proficiency (compulsory and constituent for Modern Greek Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00731E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Indgå i en elementær dialog på græsk om temaer gennemgået i undervisningen.
• Anvende græsk udtale og intonation korrekt.
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Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning bestående i:
• Samtale på græsk om indholdet i græsksproget materiale udvalgt af underviseren.
• Opøvelse af en vis rutine i brugen af almindelige græske gloser og idiomer
samt i mundtligt kommunikationskodeks på græsk.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Græsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.

Oversættelse fra polsk til dansk (obligatorisk og konstituerende for Polsk)
Translation from Polish into Danish (compulsory and constituent for Polish)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00721E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Læse og forstå polske tekster inden for forskellige fagområder.
• Oversætte teksterne til dansk – oversættelsen skal være præcis, udtømmende
og stilistisk dækkende.
• Beskrive grammatiske fænomener, der forekommer i de tekster, der arbejdes
med.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser med vægt på kontrasten mellem polsk og dansk, herunder forståelse
for idiomatiske forskelle samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse. Systematisk gennemgang af polsk grammatik.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Trykte ordbøger efter eget valg. Se også KUnet under
menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Mundtlig sprogfærdighed på polsk (obligatorisk og konstituerende for Polsk)
Polish Oral Language Proficiency (compulsory and constituent for Polish)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00731E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Formidle indholdet af en tekst i koncentreret form og frit beskrive et sagsforhold i mundtlig fremstilling, herunder dialog.
• Demonstrere forståelse af sondringen mellem kodificeret standardsprog og
kollokvialt sprog.
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Anvende polsk udtale og intonation korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af øvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Polsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Ordbøger efter eget valg.

Oversættelse fra russisk til dansk (obligatorisk og konstituerende for Russisk)
Translation from Russian into Danish (compulsory and constituent for Russian)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00721E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Beherske det russiske sprogs morfologi og syntaks i grundtræk.
• Oversætte en russisksproget tekst uden særlige vanskeligheder til dansk –
oversættelsen skal være præcis, udtømmende og stilistisk dækkende.
• Beskrive grammatiske fænomener, der forekommer i de tekster, der arbejdes
med.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
• Øvelser i oversættelse fra russisk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Gennemgang af russisk morfologi og syntaks.
• Grammatiske øvelser.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Trykte ordbøger efter eget valg. Se også KUnet under
menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Mundtlig sprogfærdighed på russisk (obligatorisk og konstituerende for Russisk)
Russian Oral Language Proficiency (compulsory and constituent for Russian)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00731E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Redegøre på russisk for temaer gennemgået i forbindelse med undervisningen.
• Føre en elementær samtale på russisk og på en måde, som viser evne til adæ-
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kvat reaktion i dialogiske situationer.
Demonstrere forståelse af sondringen mellem kodificeret standardsprog og
kollokvialt sprog.
Anvende russisk udtale og intonation korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser
og studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk og russisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.

Modul 6: De(t) studerede land(e)s aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle
forhold
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• Aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i de(t) studerede
land(e).
• Relevante begreber og tilgange til analyse af disse forhold.
• Grundlæggende relevant terminologi på de(t) studerede sprog.
Færdigheder i at
• Vurdere og anvende primærkilder af forskellige typer og fra forskellige medier.
• Vurdere og anvende den internationale faglitteratur.
• Identificere problemfelter og aktører på det politiske, samfundsmæssige og
kulturelle felt.
• Formulere, analysere og diskutere problemstillinger inden for disse felter.
Kompetencer i at
• Sætte sig ind i omfattende politiske, samfundsmæssige og kulturelle vidensfelter.
• Arbejde metodisk selvstændigt og kritisk-analytisk.
• Håndtere komplicerede problemstillinger.
• Præsentere sin viden og analyseresultater klart og korrekt både skriftligt og
mundtligt.

Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (obligatorisk og
konstituerende for Balkanstudier)
Contemporary Politics, Society, and Culture in The Balkans (compulsory and constituent for Balkan
Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00741E
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Grækenlands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (obligatorisk
og konstituerende for Grækenlandsstudier)
Contemporary Politics, Society, and Culture in Greece (compulsory and constituent for Modern Greek
Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00741E

Polens aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (obligatorisk og
konstituerende for Polsk)
Contemporary Politics, Society, and Culture in Poland (compulsory and constituent for Polish)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00741E

Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (obligatorisk og
konstituerende for Russisk)
Contemporary Politics, Society, and Culture in Russia (compulsory and constituent for Russian)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00741E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Redegøre i hovedtræk for de aktuelle samfundsforhold i de(t) studerede
land(e) samt for den nyere udvikling i de(t) studerede land(e)s kultur.
• Identificere de væsentligste inden- og udenrigspolitiske problemfelter af relevans for de(t) studerede land(e).
• Identificere og beskrive forskellige identitetsopfattelser i samtidskulturen.
• Formulere og analysere aktuelle politiske og samfundsmæssige problemstillinger af relevans for de(t) studerede land(e).
• Formulere og analysere problemstillinger i samtidskulturen, således som de
kommer til udtryk i forskellige medier (trykte såvel som massemedier og nye
medier) og i forskellige værker (litteratur, film, musik etc.).
• Forstå og inddrage grundlæggende, relevante begreber og kortere tekster/tekstuddrag på de(t) studerede sprog.
• Disponere væsentlige aspekter af et afgrænset emne i en synopsis og på basis
heraf holde et kort og klart foredrag.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger og diskussioner. I undervisningen sættes
særlig fokus på opøvelse af mundtlig fremstilling.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med synopsis.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Den mundtlige prøve
vægtes med 2/3, synopsen med 1/3. Begge dele skal være på bestået niveau for,
at prøven kan bestås.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Synopsis: 3-5 normalsider.
Tilladte hjælpemidler: Mundtlig prøve: Synopsen. Synopsis: Alle.

25

D E T

H U M A N I S T I S K E

K Ø B E N H A V N S

F A K U L T E T

U N I V E R S I T E T

Modul 7: Sprog og tekst B
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• De(t) studerede sprogs grammatik og komplekse sætningsstruktur.
• Kommunikationsregler og -praksis i de(t) land(e), hvor sproget/sprogene tales.
• Genrespecifikke tekster på de(t) studerede sprog.
• Grundlæggende principper for oversættelse, specielt fra dansk til de(t) studerede sprog (ikke Polsk).
Færdigheder i at
• Forstå materiale på de(t) studerede sprog.
• Oversætte fra dansk til de(t) studerede sprog (ikke Polsk).
• Analysere indholdet i materiale på de(t) studerede sprog samt referere, diskutere og konkludere ud fra dette på dansk.
Kompetencer i
• Forståelse og analyse af materiale på de(t) studerede sprog.
• Formidling på dansk ud fra materiale på de(t) studerede sprog.
• Grundlæggende skriftlig sprogfærdighed på de(t) studerede sprog under overholdelse af de(t) studerede sprogs idiomatik, grammatik og tegnsætning.
• Vurdering af forskellige løsningsforslag til oversættelse (ikke Polsk).

Skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (obligatorisk og konstituerende
for Balkanstudier)
Bosnian/Croatian/Serbian Written Language Proficiency (compulsory and constituent for Balkan
Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00751E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oversætte en dansk tekst uden særlige vanskeligheder til bosnisk, kroatisk
eller serbisk – oversættelsen skal være præcis, idiomatisk og stilistisk adækvat.
• Anvende de(t) studerede sprogs ortografi og tegnsætning sikkert og korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser til de(t) studerede sprog med udgangspunkt i danske tekster af forskellige genrer med vægt på kontrasten mellem dansk og bosnisk/kroatisk/serbisk,
herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens samt
sikkerhed i ordbogsbenyttelse.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: De(t) studerede sprog.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Ikke-internetbaserede ordbøger og gloselister efter eksaminandens eget valg. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før
eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.
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Tekstforståelse på bosnisk/kroatisk/serbisk (obligatorisk og konstituerende for
Balkanstudier)
Understanding Text in Bosnian/Croatian/Serbian (compulsory and constituent for Balkan Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00761E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Læse og forstå bosnisk/kroatisk/serbisksproget materiale.
• Identificere indholdsmæssige problemstillinger i bosnisk/kroatisk/serbisksproget materiale.
• Demonstrere grundlæggende viden om et bestemt fagligt genstandsfelt, i såvel et aktuelt som i et historisk perspektiv, og på dansk formidle sin egen indsigt til andre.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De faglige mål nås
gennem arbejde med bosnisk/kroatisk/serbisksproget materiale (skriftligt og AV).

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Syge-/omprøve: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Syge/omprøve: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter taget i forberedelsestiden. Syge-/omprøve: Ingen, se også KUnet
under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og
gadgets.

Skriftlig sprogfærdighed på græsk (obligatorisk og konstituerende for Grækenlandsstudier)
Modern Greek Written Language Proficiency (compulsory and constituent for Modern Greek Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00751E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oversætte en dansk tekst uden særlige vanskeligheder til græsk – oversættelsen skal være præcis, idiomatisk og stilistisk adækvat.
• Anvende det græske skriftsprogs ortografi og tegnsætning sikkert og korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. i kombination med it-fjernundervisning, i form af oversættelsesøvelser til græsk med udgangspunkt i danske tekster med vægt på kontrasten mellem dansk og græsk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og
oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Græsk.
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Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang. Se også KUnet under
menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Tekstforståelse på græsk (obligatorisk og konstituerende for Grækenlandsstudier)
Understanding Text in Modern Greek (compulsory and constituent for Modern Greek Studies)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00761E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Læse og forstå materiale på græsk.
• Identificere indholdsmæssige problemstillinger i græsksproget materiale.
• Demonstrere grundlæggende viden om et bestemt fagligt genstandsfelt, i såvel et aktuelt som i et historisk perspektiv, og på dansk formidle sin egen indsigt til andre.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. i kombination med it-fjernundervisning, i form af læsning
og diskussion af græsksproget materiale.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Syge-/omprøve: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Syge/omprøve: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter taget i forberedelsestiden. Syge-/omprøve: Ingen, se også KUnet
under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og
gadgets.

Skriftlig sprogfærdighed på polsk (obligatorisk og konstituerende for Polsk)
Polish Written Language Proficiency (compulsory and constituent for Polish)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00751E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Formidle indholdet af en tekst i koncentreret form og frit beskrive et sagsforhold i skriftlig fremstilling.
• Dokumentere grundigt kendskab til polsk morfologi og syntaks.
• Anvende polsk ortografi og tegnsætning sikkert og korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, der omfatter intensivt
arbejde med tekster og ordbøger. Systematisk gennemgang af polsk grammatik.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
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Eksaminationssprog: Polsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang. Se også KUnet under
menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Tekstforståelse på polsk (obligatorisk og konstituerende for Polsk)
Understanding Text in Polish (compulsory and constituent for Polish)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00761E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Læse og forstå materiale på polsk.
• Identificere problemstillinger.
• Demonstrere grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt
som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten og er på dette
grundlag i stand til at videregive sin egen indsigt til andre.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De faglige mål nås
gennem arbejde med polsksproget materiale.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Syge-/omprøve: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Syge/omprøve: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter taget i forberedelsestiden. Syge-/omprøve: Ingen, se også KUnet
under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og
gadgets.

Skriftlig sprogfærdighed på russisk (obligatorisk og konstituerende for Russisk)
Russian Written Language Proficiency (compulsory and constituent for Russian)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00751E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Oversætte en dansk tekst uden særlige vanskeligheder til russisk – oversættelsen skal være præcis, idiomatisk og stilistisk adækvat.
• Anvende det russiske skriftsprogs ortografi og tegnsætning sikkert og korrekt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser til russisk med udgangspunkt i danske tekster af forskellige genrer med
vægt på kontrasten mellem dansk og russisk, herunder forståelse for idiomatiske
forskelle og oversættelsesækvivalens samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
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Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Russisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 5 timer.
Tilladte hjælpemidler: Ikke-internetbaserede ordbøger og gloselister efter eksaminandens eget valg. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før
eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.

Tekstforståelse på russisk (obligatorisk og konstituerende for Russisk)
Understanding Text in Russian (compulsory and constituent for Russian)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00761E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Læse og forstå materiale på russisk.
• Identificere problemstillinger.
• Demonstrere grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt
som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten og er på dette
grundlag i stand til at videregive sin egen indsigt til andre.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De faglige mål nås
gennem arbejde med russisksproget materiale.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Syge-/omprøve: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Syge/omprøve: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter taget i forberedelsestiden. Syge-/omprøve: Ingen, se også KUnet
under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og
gadgets.
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Modul 8: Videnskabsteori
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• Fundamentale videnskabsteoretiske spørgsmål.
• Forskellige opfattelser af videnskabelighed, og hvad det vil sige at arbejde
videnskabeligt.
• Forskellige former for videnskabelig argumentation.
Færdigheder i at
• Reflektere teoretisk over, hvordan der arbejdes og kan arbejdes videnskabeligt.
• Placere videnskabelige produkter i en større videnskabsteoretisk referenceramme.
• Reflektere kritisk over videnskabelig praksis og videnskabelige normer.
Kompetencer i at
• Relatere videnskabelige produkter til videnskabsteoretiske problemstillinger.
• Reflektere kritisk over konkrete analyser og videnskabelige metoder.
• Kommunikere og arbejde hen over faggrænser.

Videnskabsteori (obligatorisk og konstituerende for alle centrale fag)
Theory of Science (compulsory and constituent for all main subjects)
15 ECTS-point
Aktivitetskode
Aktivitetskode
Aktivitetskode
Aktivitetskode

(Balkanstudier): HBAB00771E
(Grækenlandsstudier): HGRB00771E
(Polsk): HPLB00771E
(Russisk): HRUB00771E

Faglige mål

Eksaminanden kan
• Redegøre for forskellige opfattelser af videnskabelighed.
• Redegøre for vigtige videnskabsteoretiske og fagspecifikke forskningshistoriske begreber, distinktioner og problemstillinger.
• Redegøre for sammenhængen mellem videnskabsteoretiske refleksioner og
konkret videnskabelig praksis – herunder fagspecifik videnskabelig praksis.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Forelæsninger og holdundervisning med diskussion.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består i aflevering af to bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3
studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes bidrag skal
være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig selv, og de studerendes fælles bidrag må ikke overstige 50 %. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes individuelt.
Omfang: Bunden hjemmeopgave: 9-10 normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: 18-20 normalsider. 3 studerende: 23-25 normalsider. Der gives 1 uge til
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besvarelsen. Semesteropgaver: 2-3 normalsider hver.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 18-20 normalsider, og 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.

Modul 9: Sprog og tekst C
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• Korrekt udtale, intonation og mundtlig sætningskonstruktion på de(t) studerede sprog.
• Bredt samfundsrelevant ordforråd på de(t) studerede sprog.
• Forskellige sprogbrugstyper, fx mediesprog, fagsprog og skønlitteratur.
• Retorisk analyse.
Færdigheder i
• Tekstforståelse med blik for sproglige nuancer og sprogets kulturelle kontekst.
• Mundtlig kommunikation på de(t) studerede sprog.
• Mundtlig formidling på dansk vedr. en aktuel problemstilling i de(t) studerede
land(e) baseret på materiale på de(t) studerede sprog.
Kompetencer i
• Analyse, fortolkning og formidling på dansk af aktuelle problemstillinger i de(t)
studerede land(e)s kultur og samfundsforhold med udgangspunkt i skønlitterært, faglitterært, populærkulturelt og/eller journalistisk materiale på de(t)
studerede sprog.
• Mundtlig kommunikation på de(t) studerede sprog om et på forhånd defineret
emne.
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Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk og tekstanalyse (obligatorisk
og konstituerende for Balkanstudier)
Bosnian/Croatian/Serbian Oral Language Proficiency and Textual Analysis (compulsory and constituent for Balkan Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00781E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Demonstrere sikkerhed i forståelsen af talt bosnisk/kroatisk/serbisk og i
mundtlig udtryksfærdighed, dvs. korrekt udtale og brug af de fundamentale
former og konstruktioner i bosnisk, kroatisk eller serbisk talesprog, samt demonstrere et bredt ordforråd.
• Forstå og på bosnisk/kroatisk/serbisk mundtligt kommentere og redegøre for
indholdet i bosnisk/kroatisk/serbisksproget materiale, fx skønlitteratur, nyhedsmateriale, blogs og AV-materiale (radio, tv, film o.l.).
• Foretage tekst- og kulturanalyse på dansk af bosnisk/kroatisk/serbisksproget
materiale.
• Demonstrere kendskab til kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger på
Balkan.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning. De faglige mål nås gennem øvelser i mundtlig sprogfærdighed
samt analyse og fortolkning af vanskeligere tekst- eller lyd/billedmateriale på
bosnisk/kroatisk/serbisk mhp. formidling på dansk vedr. betydningsindhold,
sproglige nuancer, kulturel og samfundsmæssig kontekst samt retoriske virkemidler.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk og bosnisk/kroatisk/serbisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 60 min. inkl. votering, og der gives 60 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang.

Mundtlig sprogfærdighed på græsk og tekstanalyse (obligatorisk og konstituerende
for Grækenlandsstudier)
Modern Greek Oral Language Proficiency and Textual Analysis (compulsory and constituent for
Modern Greek Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00781E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Demonstrere sikkerhed i forståelsen af talt græsk og i mundtlig udtryksfærdighed, dvs. korrekt udtale og sikker brug af de fundamentale former og konstruktioner i moderne græsk talesprog, samt demonstrere et bredt ordforråd.
• Forstå og på græsk mundtligt kommentere og redegøre for indholdet i græsksproget materiale, fx skønlitteratur, nyhedsmateriale, blogs og AV-materiale
(radio, tv, film o.l.).
• Foretage tekst- og kulturanalyse på dansk af græsksproget materiale.
• Demonstrere kendskab til kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i
Grækenland og mundtligt formidle dette kendskab på klart og korrekt dansk.
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Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. kombineret med it-fjernundervisning. De faglige mål nås
gennem øvelser i mundtlig sprogfærdighed samt analyse og fortolkning af teksteller lyd/billedmateriale på græsk mhp. formidling på dansk vedr. betydningsindhold, sproglige nuancer, kulturel og samfundsmæssig kontekst samt retoriske
virkemidler.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk og græsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 60 min. inkl. votering, og der gives 60 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang.

Mundtlig sprogfærdighed på polsk og tekstanalyse (obligatorisk og konstituerende for
Polsk)
Polish Oral Language Proficiency and Textual Analysis (compulsory and constituent for Polish)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00781E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Mundtligt på polsk udtrykke sig om eller fremstille kommentarer til aktuelle
temaer vedr. Polens samfundsforhold, kultur og dagligdag.
• Samtale på en måde, som viser evne til adækvat reaktion i dialogiske situationer.
• Sondre mellem kodificeret standardsprog og kollokvialt sprog og adækvat anvende strukturer, der er karakteristiske for den pågældende sprogbrugstype.
• Anvende polsk udtale og intonation sikkert og korrekt.
• Foretage tekst- og kulturanalyse på dansk af polsksproget materiale.
• Demonstrere kendskab til kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i
Polen og mundtligt formidle dette kendskab på klart og korrekt dansk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af øvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk og polsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 60 min. inkl. votering, og der gives 60 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang.

Mundtlig sprogfærdighed på russisk og tekstanalyse (obligatorisk og konstituerende
for Russisk)
Russian Oral Language Proficiency and Textual Analysis (compulsory and constituent for Russian)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00781E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Mundtligt på russisk udtrykke sig om eller kommentere aktuelle temaer vedr.
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Ruslands samfundsforhold, kultur og dagligdag.
Samtale på russisk på en måde, som viser evne til adækvat reaktion i dialogiske situationer.
Sondre mellem kodificeret standardsprog og kollokvialt sprog og adækvat anvende strukturer, der er karakteristiske for den pågældende sprogbrugstype.
Anvende russisk udtale og intonation sikkert og korrekt.
Foretage tekst- og kulturanalyse på dansk af russisksproget materiale, fx
skønlitteratur, nyhedsmateriale, blogs og AV-materiale (radio, tv, film o.l.).
Demonstrere kendskab til kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i
Rusland og mundtligt formidle dette kendskab på klart og korrekt dansk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og
studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk og russisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 60 min. inkl. votering, og der gives 60 min. forberedelsestid.
Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang.

Modul 10: Særligt studeret emne
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• Et særligt studeret emne af litterær, historisk, kulturhistorisk, samfundsfaglig
eller sproglig art.
Færdigheder i at
• Analysere kilder, herunder kilder på de(t) studerede sprog.
• Forholde sig kritisk til både kilder og sekundærlitteratur.
• Anvende videnskabelige metoder, der er relevante for det valgte emne.
• Anvende relevant terminologi.
Kompetencer i at
• Behandle et komplekst materiale mhp. at forstå sammenhænge og løse problemer inden for det studerede fag.
• Formidle komplekse sammenhænge på godt og nuanceret dansk.

Særligt studeret emne inden for Balkanstudier (valgfag, obligatorisk og konstituerende for Balkanstudier)
Individually Studied Balkan Topic (elective, compulsory, and constituent for Balkan Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HBAB00791E

35

D E T

H U M A N I S T I S K E

K Ø B E N H A V N S

F A K U L T E T

U N I V E R S I T E T

Særligt studeret emne inden for Grækenlandsstudier (valgfag, obligatorisk og konstituerende for Grækenlandsstudier)
Individually Studied Greek Topic (elective, compulsory, and constituent for Modern Greek Studies)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HGRB00791E

Særligt studeret emne inden for Polsk (valgfag, obligatorisk og konstituerende for
Polsk)
Individually Studied Polish Topic (elective, compulsory, and constituent for Polish)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HPLB00791E

Særligt studeret emne inden for Russisk (valgfag, obligatorisk og konstituerende for
Russisk)
Individually Studied Russian Topic (elective, compulsory, and constituent for Russian)
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HRUB00791E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• Skrive en veldisponeret sagsfremstilling med udgangspunkt i en klart formuleret problemstilling.
• Formulere sig på et klart og entydigt dansk med sikker beherskelse af fagets
terminologi.
• Gennemføre en systematisk litteratursøgning vedr. det valgte emne og vurdere den fundne litteraturs kvalitet og synspunkter.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger, analyser af kilder, gennemgang af relevante videnskabelige metoder, studenteroplæg og arbejde med skriftlig fremstilling
eller individuelt vejledningsforløb.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave, evt. i form af en feltrapport.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 16-20 normalsider.
Tilladte hjælpemidler: Alle.

Modul 11: Bachelorprojekt
15 ECTS-point

Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
• Et selvvalgt specifikt emne/en konkret selvvalgt problemstilling inden for det
centrale fags rammer.
Færdigheder i
• Afgrænsning af et specifikt emne eller en konkret problemstilling.
• Analyse af kilder på de(t) studerede sprog.
• Kritisk stillingtagen til kilder og sekundærlitteratur på de(t) studerede sprog.
• Anvendelse af videnskabelige metoder, der er relevante for akademisk be-
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handling af et specifikt emne/en konkret problemstilling.
Anvendelse af relevant akademisk terminologi.

Kompetencer i
• Planlægning og strukturering af akademiske arbejdsprocesser.
• Indsamling af relevante data mhp. akademisk analyse.
• Skriftlig redegørelse for og præsentation af et emne/en problemstilling inden
for et givent emne.
• Akademisk analyse af data mhp. fortolkning/forståelse af disse.
• Skriftlig formidling på dansk eller engelsk af komplekse informationer og disses fortolkning.

Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende for alle centrale fag)
Bachelor’s Project (compulsory and constituent for all main subjects)
15 ECTS-point
Aktivitetskode
Aktivitetskode
Aktivitetskode
Aktivitetskode

(Balkanstudier): HBAB00801E
(Grækenlandsstudier): HGRB00801E
(Polsk): HPLB00801E
(Russisk): HRUB00801E

Faglige mål

Eksaminanden kan
• Gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling i relation
til de(t) studerede land(e), således at den studerende opnår en større helhedsforståelse af fagområdet.
• Redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for
tekst-, samfunds- og/eller kulturanalyse ift. projektets problemstilling.
• Gennemføre en undersøgelse af tekster på de(t) studerede sprog og/eller historiske, samfundsmæssige eller kulturelle fænomener i de(t) studerede
land(e) med enten et overvejende teoretisk-analytisk eller et overvejende
praktisk-formidlingsmæssigt sigte.
• Begrunde og diskutere den valgte tilgang ift. projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele
fremstillingen er tydelig.
• Udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse
med videnskabelige krav og normer.
• Perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng.
• Sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuelt vejledningsforløb, evt. i tilknytning til emnebaseret holdundervisning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave med resumé.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk eller engelsk. Resumé: Engelsk
eller dansk (det modsatte af hjemmeopgaven).
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Hjemmeopgave: 25-30 normalsider. Resumé: 1/2-1 normalside.
Tilladte hjælpemidler: Alle.

Særlige bestemmelser

Resuméet indgår i bedømmelsen med 5 %.
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Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse
med 10 %.

Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier
§ 14. Generelle prøveregler
Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved
prøverne på det centrale fag på bachelorniveau.
Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af www.kunet.dk.
Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på
www.kurser.ku.dk.
Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan
dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

§ 15. Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trinsskalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for
de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv).
Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen ”Bestået” er opnået.
Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt.
propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås.

Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen
§ 16. Studieaktivitet
Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et
omfang af 60 ECTS-point (”førsteårsprøven”) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven
består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer.
Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen.
Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på www.kunet.dk.
Stk. 4. Den studerende skal senest tre måneder efter studiestart (eksklusive bedømmelsestid) have
bestået studiestartsprøven, jf. § 12, for at kunne fortsætte på uddannelsen.

§ 17. Afslutning af uddannelsen

Ved studiestart pr. 1. september skal den studerende have afsluttet sin uddannelse inklusiv et eventuelt tilvalg senest efter 4 år (46 måneder), og ved studiestart pr. 1. februar efter 4 år (48 måneder), jf.
dog stk. 3.
Stk. 2. For uddannelser med propædeutik forlænges den maksimale studietid svarende til propædeutikkens omfang i ECTS.
Stk. 3. Hvis den studerende er indskrevet på uddannelsen før den 1. september 2016, skal uddannelsen være afsluttet senest efter 5 år.
Stk. 4. Hvis den studerende ikke færdiggør sin uddannelse inden for den maksimale studietid, skal
indskrivningen bringes til ophør, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsen.
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Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser
§ 18. Merit
Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på
samme niveau træder i stedet for fagelementer på det centrale fag på bachelorniveau i Balkanstudier,
Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk.
Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet.
Stk. 3. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau.
Stk. 4. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at
søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende
forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten.

§ 19. Overgangsbestemmelser
Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. § 22) lukkes alle tidligere studieordninger
for det centrale fag på bachelorniveau i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, og der
kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. For uddannelser med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 ECTS-point lukkes de tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år
efter denne studieordnings ikrafttræden.
Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk ækvivalerer med 2015-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2015-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne.
Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i
Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk overføres til 2015-studieordningen jf. nedenstående skemaer. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af disse
oversigter, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse.
Balkanstudier:
2010-studieordning

ECTSpoint

2015-studieordning

ECTSpoint

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik A

15

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 1

15

Balkans historie, kultur og litteratur

15

Balkans historie og kulturhistorie

15

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik B

15

Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 2

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Bosnisk/kroatisk/serbisk sprog 1

15

Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk
til dansk

7,5

Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk

7,5

Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold

15

Balkans kultur, mentalitet, samfund:
identitetsdannelse og moderne forhold

15
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Skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk

7,5

Tekstforståelse på bosnisk/kroatisk/serbisk

7,5

ToRS-fællesfag – Videnskab og videnskabsteori

15

Videnskabsteori

15

Bosnisk/kroatisk/serbisk sprog 3

15

Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk og tekstanalyse

15

Tema 4a Fordybelsesemne

15

Særligt studeret emne inden for Balkanstudier

15

Eller
Tema 4b Valgfrit emne

15

Bachelorprojekt

15

Bachelorprojekt

15

2010-studieordning

ECTSpoint

2015-studieordning

ECTSpoint

Græsk propædeutik A

15

Græsk propædeutik 1

15

Grækenlands historie og litteratur/kultur
fra ca. 1800 til i dag

15

Grækenlands historie og kulturhistorie

15

Græsk propædeutik B

15

Græsk propædeutik 2

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Græsk sprog 1

15

Oversættelse fra græsk til dansk

7,5

Mundtlig sprogfærdighed på græsk

7,5

Grækenlandsstudier:

Grækenlands kultur/samfundsforhold

15

Grækenlands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold

15

Græsk sprog 2

15

Skriftlig sprogfærdighed på græsk

7,5

Tekstforståelse på græsk

7,5

ToRS-fællesfag – Videnskab og videnskabsteori

15

Videnskabsteori

15

Græsk sprog 3

15

Mundtlig sprogfærdighed på græsk og
tekstanalyse

15

Tema 4a Fordybelsesemne

15

Særligt studeret emne inden for Grækenlandsstudier

15

Eller
Tema 4b Valgfrit emne

15
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15

Bachelorprojekt

15

2010-studieordning

ECTSpoint

2015-studieordning

ECTSpoint

Polsk propædeutik A

15

Polsk propædeutik 1

15

Polens historie, kultur og litteratur

15

Polens historie og kulturhistorie

15

Polsk propædeutik B

15

Polsk propædeutik 2

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Polsk sprog 1

15

Oversættelse fra polsk til dansk

7,5

Mundtlig sprogfærdighed på polsk

7,5

Polsk:

Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold

15

Polens aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold

15

Polsk sprog 2

15

Skriftlig sprogfærdighed på polsk

7,5

Tekstforståelse på polsk

7,5

ToRS-fællesfag – Videnskab og videnskabsteori

15

Videnskabsteori

15

Polsk sprog 3

15

Mundtlig sprogfærdighed på polsk og
tekstanalyse

15

Tema 4a Fordybelsesemne

15

Særligt studeret emne inden for Polsk

15

Eller
Tema 4b Valgfrit emne

15

Bachelorprojekt

15

Bachelorprojekt

15

2010-studieordning

ECTSpoint

2015-studieordning

ECTSpoint

Russisk propædeutik A

15

Russisk propædeutik 1

15

Ruslands historie, kultur og litteratur

15

Ruslands historie og kulturhistorie

15

Russisk propædeutik B

15

Russisk propædeutik 2

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Øst- og Sydøsteuropas generelle historie
og kultur

15

Russisk:
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Oversættelse fra russisk til dansk

7,5

Mundtlig sprogfærdighed på russisk

7,5

Ruslands kultur, mentalitet, samfund:
identitetsdannelse og moderne forhold

15

Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold

15

Russisk sprog 2

15

Skriftlig sprogfærdighed på russisk

7,5

Tekstforståelse på russisk

7,5

ToRS-fællesfag – Videnskab og videnskabsteori

15

Videnskabsteori

15

Russisk sprog 3

15

Mundtlig sprogfærdighed på russisk og
tekstanalyse

15

Tema 4a Fordybelsesemne

15

Særligt studeret emne inden for Russisk

15

Bachelorprojekt

15

Eller
Tema 4b Valgfrit emne

15

Bachelorprojekt

15

Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelorog kandidatuddannelse
§ 20. Tilmelding til fag og prøver
Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå
prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb, jf. § 11, stk. 3. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin
eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve.
Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af
en afvist tilmelding.
Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder.
Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende.
Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg.

§ 21. Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse
En studerende, der mangler færre end 30 ECTS-point for at bestå bacheloruddannelsen, kan efter ansøgning tilmeldes fag på op til 30 ECTS-point på den kandidatuddannelse, vedkommende har retskrav
på, eller på en kandidatuddannelse, hvor der ikke er adgangsbegrænsning.
Stk. 2. Tilladelse gives på baggrund af en vurdering af den studerendes faglige forudsætninger for at
gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidigt gennemføre fag på kandidatuddannelsen. Der
vil blive lagt vægt på den studerendes hidtidige studieforløb, herunder om bachelorprojektet er bestået.
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Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse
§ 22. Ikrafttræden
2015-studieordningen for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk træder i kraft den 1. september 2015 og gælder
for studerende, der er optaget på et af disse fag den 1. september 2015 eller senere.

§ 23. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der
foreligger usædvanlige forhold.

§ 24. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den
13. august 2014.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. december 2014.
Studiestartsprøven er godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
den 15. april 2015.
Studiestartsprøven er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 24. august 2015.
Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale
Studier den 4. november 2015.
Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 9. november
2015.
Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 18. oktober 2017.
Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 9. januar 2018.
Ulf Hedetoft
Dekan
/Annette Moe
Studiechef
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