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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og
regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
• Bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 2. Adgangskrav, normering, tilhørsforhold og titel
§ 2. Adgangskrav
Adgang til kandidatuddannelsen sker i henhold til adgangsbekendtgørelsens regler.
Stk. 2. Studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier eller
eskimologi ved Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i grønlandske
og arktiske studier samme sted op til 3 år efter afslutningen af bacheloruddannelsen (retskrav). Beregningen af de tre år starter ved førstkommende ordinære optag efter afslutningen af bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført, ordinært optag tre år efter. Læs mere om retskrav på studier.ku.dk.
Stk. 3. Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i grønlandske
og arktiske studier:
• Grønlandske og arktiske studier/eskimologi, Københavns Universitet
• Sprog, litteratur og medier, Ilisimatusarfik
Stk. 4. Fakultetet kan optage andre ansøgere end nævnt i stk. 2 og 3, hvis det vurderes, at ansøger
har en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer
svarende til 30 ECTS grønlandsk propædeutik og mindst 45 ECTS grønlandsk sprog på bachelorniveau samt faglige kompetencer inden for kultur-/samfundsanalyse af forhold i Grønland/Arktis på
minimum 30 ECTS på bachelorniveau.
Stk. 5. Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at
følge uddannelsen på dansk, skal have bestået studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk inden studiestart.
Stk. 6. Fakultetet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i grønlandske og
arktiske studier. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år på www.studier.ku.dk/kandidat.
Stk. 7. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter kriterier, der fremgår af www.studier.ku.dk/kandidat.

§ 3. Normering
Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier er normeret til 120 ECTS.
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§ 4. Tilhørsforhold
Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier hører under studienævnet ved Institut for
tværkulturelle og regionale studier og censorkorpset for grønlandske og arktiske studier.

§ 5. Titel
En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i grønlandske og arktiske studier giver ret til betegnelsen cand.mag i grønlandske og arktiske studier. På engelsk Master of Arts (MA) in Greenlandic and Arctic Studies.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 6. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over det studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk.

§ 7. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier gælder yderligere, at for
AV-materiale svarer 1 minut spilletid til 1 normalside.

§ 8. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer.

Kapitel 4. Kompetencemål og faglig profil
§ 9. Kompetencebeskrivelse
En kandidat i grønlandske og arktiske studier har færdighed i at sammensætte og analytisk bearbejde forskelligartet kildemateriale. Kandidaten kan med sin generelle videnskabsteoretiske samt
specifikke viden identificere centrale videnskabelige problemstillinger inden for fagområdets forskningstradition, skabe og afgrænse fagrelevante problemfelter inden for udvalgte forskningsfelter og
selvstændigt undersøge udvalgte problemfelter gennem kritisk-refleksiv brug af det/de udvalgte
forskningsfelters videnskabelige teorier og metoder. En kandidat formår at indgå i en videnskabelig
diskussion om emner inden for specifikke forskningsfelter med andre fagspecialister samt at formidle videnskabelige problemstillinger, der relaterer sig til Grønland og Arktis.

§ 10. Kompetenceprofil
En kandidatuddannelse i grønlandske og arktiske studier giver den studerende følgende:
Viden om:
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Grønland og den arktiske regions samfundsmæssige og kulturelle forhold i historisk og nutidigt perspektiv samt det grønlandsk sprogs grammatik, sætningsopbygning og orddannelse
på et specialiseret niveau.
videnskabelige tilgange til analyse af kultur- og samfundsforhold samt det grønlandske
sprog.
historiske og aktuelle forskningsrelaterede problemstillinger og diskussioner.
strategier for akademiske skrive- og arbejdsprocesser.

Færdigheder i at:
• foretage komparative analyser af forhold relateret til den arktiske region
• anvende videnskabelige metoder og teorier kritisk og begrundet
• finde, udvælge og arbejde kritisk med empirisk materiale samt faglitteratur
• diskutere egne undersøgelsesresultater i relation til forskningsfeltet
• analysere, forstå og anvende det grønlandsk sprog på et specialiseret niveau.
Kompetencer til at:
• udføre, formidle og begrunde selvstændige analyser af komplekse sproglige, kulturelle og
samfundsmæssige forhold og problemstillinger med relevans for faget
• designe og styre et større akademisk projekt og dets forløb på en selvstændig måde.
• reflektere kritisk over perspektiver knyttet til vidensproduktion.
• kommunikere mundtligt såvel som skriftligt på grønlandsk, herunder at anvende et udvidet
sproganalytisk ordforråd.
• formulere og formidle problemstillinger og undersøgelsesresultater skriftligt såvel som
mundtligt til fagfæller og ikke-specialister.

Kapitel 5. Opbygning og fagelementer

§ 11. Opbygning
Uddannelsen er opbygget af konstituerende fagelementer på 90 ECTS, herunder et kandidatspeciale
på 30 ECTS. Hertil kommer et kandidattilvalg på 30 ECTS.
Stk. 2. Specialet skal skrives på 4. semester og afslutter uddannelsen. Den studerende skal mindst
have bestået 60 ECTS inkl. evt. tilvalg for at tilmelde sig specialet.

§ 12. Uddannelsens profiler/specialiseringer
Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier indeholder ingen profiler/specialiseringer.

§ 13. Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier
Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS på 3. semester, som den studerende bruger til kandidattilvalg, herunder studieophold i udlandet og lignende.
Stk. 2. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier fremgår
af nedenstående oversigt.
Ved optag om foråret:
Semester
1.

Fagelementer
Grønlandsk kommunikation med
grammatik
15 ECTS
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Fagelementer
Skriftlig grønlandsk med grammatik
15 ECTS

3. (mobilitetsvindue)

Projektorienteret forløb
eller
Projektorienteret formidling
15 ECTS

Tilvalg
30 ECTS

4.

Speciale
30 ECTS

Ved optag om efteråret:
Semester

Fagelementer

1.

Skriftlig grønlandsk med grammatik
15 ECTS

Projektorienteret forløb
eller
Projektorienteret formidling
15 ECTS

2.

Grønlandsk kommunikation med
grammatik
15 ECTS

Samfunds- og kulturanalytisk emne
15 ECTS

3. (mobilitetsvindue)

Tilvalg
30 ECTS

4.

Speciale
30 ECTS
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§ 14. Uddannelsens fagelementer
Skriftlig grønlandsk med grammatik (obligatorisk og konstituerende)
Written Greenlandic with Grammar (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HESK03451E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden
•
•
•

om
grønlandske tekster (et repræsentativt udsnit fra de sidste 100 år).
generel grønlandsk grammatik (særligt syntaktiske konstruktioner).
sprogtypologiske forskelle mellem grønlandsk og dansk.

Færdigheder i at
• skriftligt oversætte og referere normalprosa fra grønlandsk til flydende dansk.
• redegøre skriftligt for aspekter af grønlandsk grammatik inden for det
syntaktiske område.
Kompetencer i at
• læse, forstå og oversætte samt referere grønlandske tekster hovedsageligt i den nugældende retskrivning men også i Kleinschmidts retskrivning.
• forholde sig analyserende til det grønlandske sprog.
Pensum

En eksaminationsberettiget underviser opgiver et pensum på 60 normalsider
litterære tekster på vestgrønlandskgrønlandsk fra det 20. eller 21. århundrede.
Eksaminators pensumopgivelser skal yderligere inkludere generel litteratur
om intern sætningsstruktur i et omfang svarende til 250 normalsider samt
generel grønlandsk grammatik på 250 normalsider.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.
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Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Mindst 75 % fremmøde
• 2 mundtlige oplæg på grønlandsk af 10 min varighed med udgangspunkt i den studerendes egne skriftlige fremstillinger på grønlandsk
på 2 normalsider for hvert oplæg. Oplæg og skriftlige fremstillinger
skal godkendes af underviser.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og grønlandsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
30 min. inkl. votering. Der gives 24 timer til at besvare den bundne opgave.
Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 24 timer til at besvare den
bundne opgave.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og grønlandsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.

Særlige
bestemmelser

Prøven består i at oversætte en grønlandsk ekstemporaltekst på 0,5 normalsider til dansk. Endvidere skal eksaminanden skrive et styret resumé på
dansk i et omfang af mindst 5 normalsider af en eller flere af eksaminator
udvalgte tekster fra pensum i et omfang på i alt 30 normalsider. Hvis de 30
normalsider i prøven dækker over flere tekster, skal der produceres et resumé af hver enkelt tekst. Et styret resumé er et resumé, hvor eksaminator
definerer, hvilke(t) hovedpunkt(er) resumeet skal fokusere på. Endelig skal
den studerende svare på grammatiske spørgsmål relateret til intern sætningsstruktur i udvalgte sætninger fra ekstemporalteksten.
Ved bedømmelsen vægtes oversættelse, resumé og besvarelse af grammatiske spørgsmål lige.
Til syge-/omprøven består den bundne prøve i at besvare spørgsmål relateret
til en kortere grønlandsk tekst.
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Samfunds- og kulturanalytisk emne (obligatorisk og konstituerende)
Socio-cultural Analytical Topic (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HESK03461E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
•
samfundsmæssige og kulturelle processer i Arktis.
•
analytiske og teoretiske tilgange.
Færdigheder i at
• formulere og undersøge en afgrænset problemstilling vedrørende et
konkret samfundsmæssigt, kulturelt eller sprogsociologisk emne med
relation til Arktis;
• reflektere teoretisk og analytisk og relatere dette til teorier og metoder inden for Inuit Studies og den eskimologiske forskningstradition.
Kompetencer til at
•
foretage en samfunds- og kulturanalytisk undersøgelse.
•
strukturere en undersøgelse og formidle den i overensstemmelse
med akademiske krav og normer.

Pensum

Den studerende opgiver 1200-1500 normalsider, der skal godkendes af en
eksaminationsberettiget underviser.
Omfanget af pensum ved gruppeprøver er: 1800-2250 normalsider (2 studerende) og 2400-3000 normalsider (3 studerende).

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning/seminarundervisning eller undervisning givet i form af vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider.
Bedømmelse: Ekstern bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som
gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse, hvor hver
enkelt deltagers bidrag skal kunne identificeres. Hvis flere studerende skriver
sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er
identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke
overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 32-37 normalsider (2 studerende) eller 42-50 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk efter eksaminandens eget valg.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Grønlandsk kommunikation med grammatik (obligatorisk og konstituerende)
Greenlandic Communication with Grammar (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HESK03471E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
• grønlandske tekster og deres historiske forankring.
• aspekter af grønlandsk grammatik (primært morfologi).
Færdigheder i at
• føre en samtale på grønlandsk.
• læse og mundtligt gengive grønlandske tekster.
• redegøre for aspekter af grønlandsk grammatik (primært morfologi).
Kompetencer til at
• forholde sig analyserende til det grønlandske sprog.
• forstå og anvende dagligsproglige udtryksformer i en samtale på
grønlandsk.

Pensum

En eksaminator opgiver 60 normalsider litterære grønlandske tekster af forskellige forfattere. Nedskrevne mundtlige traditioner, romaner/noveller og
sagprosa skal være repræsenteret.
Eksaminators pensumopgivelser skal yderligere inkludere generel litteratur
om morfologi på 250 normalsider samt generelle beskrivelser om grønlandsk
morfologi på 250 normalsider.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt opgavegennemgang. Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Grønlandsk og dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Den bundne mundtlige prøve består i, at eksaminanden trækker en tekst på
1 normalside fra pensum. Først skal eksaminanden oplæse et af eksaminator
udvalgt tekststykke på 0,5 normalsider fra teksten, hvorefter den studerende
og eksaminator fører en dialog på grønlandsk med udgangspunkt i teksten
samt på dansk analysere udvalgte grammatiske forhold. Den studerende skal
kunne vælge mellem to tekster før forberedelsens begyndelse.
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Projektorienteret forløb (konstituerende)
Academic Internship (constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HESK03481E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
• en faglig relevant problemstilling og hvordan den udspiller sig i praksis.
• relevant organisations- og kommunikationsteori.
• arbejdspraksis i en given organisation eller virksomhed.

Færdigheder i at
• indgå i arbejdssammenhænge med forskellige kolleger i en organisation eller virksomhed.
• anvende faglig kunnen i løsningen af konkrete arbejdsopgaver.
• indhente information på praktikstedet om en udvalgt problemstilling.
Kompetencer til at
• relatere sine generelle og fagspecifikke færdigheder til konkrete arbejdssituationer.
• reflektere over arbejdsmæssige forhold på praktikstedet, herunder ens
egen position.
• analysere en udvalgt problemstilling på praktikstedet.
Pensum

Den studerende opgiver selv pensum på 300 normalsider, som skal godkendes af eksamensberettiget underviser.
Se frister og regler for pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen → Find tid og sted og Eksamen → Eksamensform og regler → Pensum.

Undervisnings- og ar- Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en institubejdsformer
tion, der er godkendt af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået
mellem institutionen og studienævnet.
Opholdet skal være af en varighed svarende til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det faglige indhold og den studerendes funktion på arbejdspladsen skal
defineres i kontrakten – vedlagt en arbejdsbeskrivelse.
Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve en eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Denne prøve kan aflægges som individuel prøve eller
som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis
flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en
afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes
fællesbidrag må ikke overstige 40 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 16-22 normalsider (2 studerende) eller 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Hjemmeopgaven udarbejdes dels på baggrund af det projektorienterede forløb, dels på baggrund af pensum. Den skal indeholde en redegørelse for forløbet i oversigtsform, herunder de arbejdsfunktioner, eksaminanden har udført,
samt en redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de processer,
eksaminanden har kendskab til.
Ydermere skal hjemmeopgaven diskutere en udvalgt arbejdsopgave eller problemstilling fra opholdet hvis løsning eller forståelse har trukket på eksaminandens baggrund og kvalifikationer, herunder foruden specifikke faglige kvalifikationer og humanistiske generalistkvalifikationer.
Ved opholdets afslutning skal arbejdspladsen skriftligt attestere, at opholdets
varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Attesten er en
forudsætning for, at prøven kan bestås.

Projektorienteret formidling (konstituerende)
Project-oriented Dissemination (constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HESK03491E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
• projektudformning og projektprocesser.
• formidlingsstrategi og kommunikationsteori.
Færdigheder i at
• formidle et emne relateret til Arktis ved brug af et udvalgt medie (for
eksempel artikel, plancher, hjemmeside, foredrag, radioprogram eller
powerpoint præsentation).
• arbejde med teori relateret til kommunikation.
Kompetencer til at
• udarbejde et konkret formidlingsprodukt (i færdig form eller i form af
drejebog/skitse).
• diskutere valg og overvejelser knyttet til formidlingsprojektet på baggrund af kommunikationsteoretiske refleksioner.

Pensum

Den studerende opgiver 1200-1500 normalsider, der skal godkendes af en
eksaminationsberettiget underviser. Opgivelserne skal omfatte kommunikations-/formidlingsmetodisk litteratur.
Omfanget af pensum ved gruppeprøve er: 1800-2250 normalsider (2 studerende) og 2400-3000 normalsider (3 studerende).

Undervisnings- og
arbejdsformer

Undervisning givet i form af vejledning.
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Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en synopsis på 5-7 normalsider. Selve formidlingsprojektet tæller ikke med i omfanget.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsen og den mundtlige prøve vægtes med 50 % hver.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel eksamination og bedømmelse.
Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed,
der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50%.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 8-11 normalsider (2 studerende) eller 10-14 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Speciale (obligatorisk og konstituerende)
Master’s Thesis (compulsory and constituent)
30 ECTS
Aktivitetskode: HESK03501E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
• en selvstændigt valgt problemstilling inden for det centrale fag.
eller en problemstilling med tværfaglig relevans.
• fagets teoretiske og metodologiske tilgange.
Færdigheder i at
• formulere, afgrænse og operationalisere specialets problemstilling.
• udvælge, diskutere og anvende relevante metoder.
• udvælge, afgrænse, indsamle og bearbejde primært og sekundært
materiale af relevans for analysen analysere materialet med henblik
på at besvare problemstillingen idet fagets standarder for formalia
(citatpraksis, litteraturangivelser, indholdsfortegnelse, tegnsætning
mv.) følges.
• arbejde med sin videnskabelige undersøgelse inden for en given form
og tidsramme.
• præsentere en videnskabelig undersøgelse som en velstruktureret
tekst i et korrekt og klart sprog.
• sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.
Kompetencer til at
• formulere, afgrænse og operationalisere en selvstændigt valgt problemstilling på et højt fagligt niveau.
• begrunde og diskutere anvendte metodiske og teoretiske tilgange.
• udvælge og anvende relevant materialeselvstændigt formulere og
iværksætte et større projekt og tage ansvar for dets gennemførelse
med inddragelse af de nødvendige ressourcer og samarbejdsrelationer.

13

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Pensum

Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt sidetal litteratur, men det forudsættes, at den studerende har gennemarbejdet den for
specialeemnet relevante litteratur.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Vejledning

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 50-60 normalsider samt et resume på½-1 normalside.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Resuméet indgår
i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 75-90 normalsider (2 studerende) eller 100-120 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Resumé: Hvis specialet er skrevet på dansk, skal resumeet skrives på engelsk. Hvis specialet er skrevet på
et andet sprog end dansk, skal resumeet skrives på dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.

Kapitel 6. Merit og overgangsbestemmelser
§ 15. Merit
Fagelementer, der tidligere er bestået på kandidatuddannelsen i eskimologi kan meritoverføres
ifølge skemaet nedenfor.
Stk. 2. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der tidligere er bestået på kandidatuddannelsen i eskimologi, som ikke fremgår af nedenstående oversigt, skal den studerende rette
henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse.
Stk. 3. Meritering af andre fagelementer sker i henhold til reglerne i § 19 i den fælles studieordning
for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet.
2008-studieordning

ECTS

2019-studieordning

ECTS

Mundtlig vestgrønlandsk 1
(HESK03311E)
Vestgrønlandsk grammatik med tekstlæsning (HESK03321E)

7,5

Grønlandsk kommunikation med grammatik (HESK03451E)

15

Mundtlig vestgrønlandsk 2
(HESK03342E)
Vestgrønlandsk grammatik med tekstproduktion (HESK03351E)

7,5

Skriftlig grønlandsk med grammatik
(HESK03471E)

15

Projektorienteret forløb (HESK03391E)

15

Projektorienteret forløb (HESK03481E)

15

Formidling (HESK03401E)

15

Projektorienteret formidling
(HESK03491E)

15

7,5

7,5
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2008-studieordning

ECTS

2019-studieordning

ECTS

Komparativt eskimologisk emne
(HESK03331E)

15

Samfunds- og kulturanalytisk emne
(HESK03461E)

15

§ 16. Overgangsbestemmelser
Når denne studieordning træder i kraft, vil det kun være muligt at aflægge prøver efter den gamle
studieordning efter studienævnets afviklingsplan. Afviklingsplanen fremgår af Studieinformation på
KUnet under menupunktet Planlæg dit studie → Regler og dispensationer → Studieordning og regler.

Kapitel 7. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 17. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 18. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier den 1. september 2019 eller senere.

§ 19. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og regionale studier
den 2. maj 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. december 2018.
Studieordningen har fået tilføjet pensumbestemmelser den 26. november 2019.
Den justerede studieordning er godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 10. september 2019.
Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 13. januar
2020.
Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 2. juli 2020.
Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 12. januar 2021.
Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 17. november 2021.
Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 22. november 2021.
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