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

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
 Bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid
(uddannelsesbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 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. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Bachelortilvalget i it og sprog er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180
ECTS, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS samt et centralt fag på 135 ECTS.
Stk. 2. Den studerende skal have bestået førsteårsprøven før bachelortilvalget kan påbegyndes.

§ 3. Tilhørsforhold
Bachelortilvalget i it og sprog hører under studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og
censorkorpset for de sprogvidenskabelige og kognitive fag.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der kan indgå tekster på engelsk, svensk og norsk.

§ 5. Stave- og formuleringsevne
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i helhedsbedømmelsen som beskrevet i den
fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 6.
Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement.

§ 6. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
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§ 7. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af Studieinformation på KUnet under menupunktet: Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 8. Studiemønstre
Studieordningen indeholder ingen studiemønstre.

§ 9. Enkeltstående bachelortilvalg
Den studerende kan sammensætte sit bachelortilvalg ud fra de enkelstående bachelortilvalg.
Stk. 2. I nedenstående tabel fremgår det i hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Programmering og sprogteknologi for humanister (15 ECTS)

Efterår

Programmering og søgemaskiner - til brug ved sprogrelaterede problemstillinger (15 ECTS)

Forår

§ 10. Fagelementer
Programmering og sprogteknologi for humanister
Programming and Language Technology for Students of Humanities
15 ECTS
Aktivitetskode: HLIB10471E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 basale begreber og teknikker inden for programmering
 grundlæggende sprogteknologiske begreber, problemstillinger og metoder
 basale sprogteknologiske værktøjer.
Færdigheder i at
 anvende basale sprogteknologiske metoder og teknikker til tekstanalyse
 analysere tekstrelaterede problemstillinger og identificere metoder til
at løse dem via egne programmer eller eksisterende værktøjer.
Kompetencer til at
 programmere rutiner, der kan foretage enkle tekstrelaterede analyser
og manipulationer, fx forskellige former for frekvensanalyser
 anvende eksisterende sprogteknologiske værktøjer og sprogressourcer samt softwarepakker, herunder værktøj til distant reading af tekster
 udarbejde rutiner, der kan give basalt overblik over større tekstmængder.
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Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder bl.a.
øvelser, som de studerende vil løse i forbindelse med undervisningen med
vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 Tilstedeværelse i mindst 75 % af undervisningen.
 Aflevering og godkendelse af 2 semesteropgaver af et samlet omfang
på 6-10 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Gruppebestemmelser: Semesteropgaverne kan udarbejdes individuelt eller
i grupper (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse.
Semesteropgavernes samlede omfang er ved gruppeprøver: 9-15 normalsider (2 studerende) eller 12-20 normalsider (3 studerende). Ved gruppeprøver skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag af den samlede besvarelses omfang må ikke overstige 50 %.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave, 11-15 normalsider. Der gives 7
dage til besvarelsen. Syge-/omprøve kan kun aflægges individuelt.

Særlige
bestemmelser

Semesteropgaverne stilles i form af bundne hjemmeopgaver, som den studerende har 7 dage til at besvare. Hvis den studerendes semesteropgave ikke
kan godkendes, har vedkommende mulighed for at omarbejde bevarelsen.
Fra den studerende har modtaget sin bedømmelse (ikke-godkendt), har den
studerende 3 dage til at forbedre besvarelsen og aflevere semesteropgaven
igen.

5

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

Programmering og søgemaskiner - til brug ved sprogrelaterede problemstillinger
Programming and Search Engines - for Use with Language-Related Issues
15 ECTS
Aktivitetskode: HLIB10481E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 basale begreber og teknikker inden for programmering
 hvordan søgemaskiner overordnet fungerer
 basisteknikker, som vedrører søgemaskiner, fx boolsk søgning, vektorbaseret søgning, probabilistisk søgning, indeksering og termvægtning
 teknikker til evaluering af søgemaskiners søgeresultater.
Færdigheder i at
 anvende sproglig viden og omverdensviden til at forbedre en søgemaskines resultater
 evaluere søgemaskiner
 identificere metoder til at programmere løsninger til enkle tekstrelaterede problemstillinger i forbindelse med søgning, fx tekstindeksering.
Kompetencer til at
 læse og tilpasse eksisterende programmer samt skrive nye programmer til behandling af og søgning i tekst
 programmere rutiner, som på forskellig vis kan indgå i en søgningsproces, fx indeksering eller stemming.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende (herunder bl.a.
øvelser, som de studerende vil løse i forbindelse med undervisningen med
vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende).

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøve er: 24-30 normalsider (2 studerende) eller 32-40 normalsider (3 studerende). Ved gruppeprøver skal hver
enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan
bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag af den samlede besvarelses omfang må ikke overstige 50 %.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve, dog kan syge-/omprøven kun aflægges individuelt.

Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 11. Dispensation
Studienævnet kan, efter ansøgning, dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af
universitetet, såfremt der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold.
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§ 12. Ikrafttræden
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2020 og gælder for studerende, der påbegynder
bachelortilvalget i it og sprog den 1. september 2020 eller senere.

§ 13. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab den 28. august 2019.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 1. november 2019.
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