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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. 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. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Bachelortilvalget i Mellemøstens sprog og samfund 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 påbegyndelse af bachelortilvalget.

§ 3. Tilhørsforhold
Bachelortilvalget i Mellemøstens sprog og samfund hører under studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og censorkorpset for globale sprog- og områdestudier.

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

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For bachelortilvalget i Mellemøstens sprog og samfund gælder yderligere:
 For AV-materiale gælder, at 1 normalside svarer til 1 min., med mindre andet er angivet.
 For øvrige typer tekst, herunder skriftlige opgaveafleveringer på det studerende sprog, gælder følgende regler for beregning af 1 normalside:
o Moderne prosa (tekster forfattet i det. 19. – 21. årh): 1000 typeenheder (arabisk, hebraisk og persisk) eller 1250 typeenheder (tyrkisk).
o Klassisk prosa: 800 typeenheder.
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Moderne poesi (tekster forfattet i det. 19. – 21. årh): 500 typeenheder (arabisk, hebraisk og persisk) eller 625 typeenheder (tyrkisk).
Klassisk poesi: 350 typeenheder (arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk).
Transskriberede tekster på arabisk, hebraisk og persisk: 1.350 typeenheder.
"Omskrevne" tekster på tyrkisk 1250 typeenheder.

§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer.

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Den studerende sammensætter selv sit bachelortilvalg, men der er også mulighed for at følge et
studiemønster bestående af fagelementer sammensat af instituttet.
Blandt bachelortilvalgene i Mellemøstens sprog og samfund kan vælges følgende studiemønstre:






Arabisk sprog og kultur
Hebraisk sprog og kultur
Persisk sprog og kultur
Tyrkisk sprog og kultur
Mellemøstens historie, kultur og religion

Arabisk sprog og kultur
Det strukturerede forløb for studiemønstret i arabisk sprog og kultur fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studiemønsteret må ikke tages af studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund eller bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk).
Stk. 3. Fagelementet Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse - arabisk forudsætter, at arabisk propædeutik A og arabisk propædeutik B er bestået eller tilmeldt.
Semester

Fagelementer

Efterår

Arabisk propædeutik A
15 ECTS

Forår

Arabisk propædeutik B
15 ECTS

Efterår

Mellemøstens moderne historie
15 ECTS

Kommunikativt sprog med tekstlæsning
og oversættelse - arabisk
15 ECTS

Religion og kultur i Mellemøsten
15 ECTS

Hebraisk sprog og kultur
Det strukturerede forløb for studiemønstret i hebraisk sprog og kultur fremgår af nedenstående
oversigt.
Stk. 2. Studiemønsteret må ikke tages af studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund eller bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk).
Stk. 3. Fagelementet Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse - hebraisk forudsætter, at hebraisk propædeutik A og hebraisk propædeutik B er bestået eller tilmeldt.
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Mellemøstens moderne historie
15 ECTS

Kommunikativt sprog med tekstlæsning
og oversættelse - hebraisk
15 ECTS

Religion og kultur i Mellemøsten
15 ECTS

Persisk sprog og kultur
Det strukturerede forløb for studiemønstret i persisk sprog og kultur fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studiemønsteret må ikke tages af studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund eller bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk).
Stk. 3. Fagelementet Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse - persisk forudsætter, at persisk propædeutik A og persisk propædeutik B er bestået eller tilmeldt.
Semester

Fagelementer

Efterår

Persisk propædeutik A
15 ECTS

Forår

Persisk propædeutik B
15 ECTS

Efterår

Mellemøstens moderne historie
15 ECTS

Kommunikativt sprog med tekstlæsning
og oversættelse - persisk
15 ECTS

Religion og kultur i Mellemøsten
15 ECTS

Tyrkisk sprog og kultur
Det strukturerede forløb for studiemønstret i tyrkisk sprog og kultur fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studiemønsteret må ikke tages af studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund eller bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk).
Stk. 3. Fagelementet Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse - tyrkisk forudsætter,
at tyrkisk propædeutik A og tyrkisk propædeutik B er bestået eller tilmeldt.
Semester

Fagelementer

Efterår

Tyrkisk propædeutik A
15 ECTS

Forår

Tyrkisk propædeutik B
15 ECTS

Efterår

Mellemøstens moderne historie
15 ECTS

Kommunikativt sprog med tekstlæsning
og oversættelse - tyrkisk
15 ECTS

Religion og kultur i Mellemøsten
15 ECTS

Mellemøstens historie, kultur og religion
Det strukturerede forløb for studiemønstret i Mellemøstens historie, kultur og religion fremgår af
nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studiemønsteret må ikke tages af studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund eller bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk).
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Fagelementer
Mellemøstens moderne historie
15 ECTS

Forår

Religion og kultur i Mellemøsten
15 ECTS

Videnskabsteori
15 ECTS
eller
Klassisk islamisk civilisation
15 ECTS

§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg
Hvis man ikke ønsker at følge ét af de udbudte studiemønstre, kan man i stedet selv sammensætte
sit bachelortilvalg ud fra de enkelstående bachelortilvalg.
Stk. 2. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Stk. 3. Studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund eller bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk) kan kun
tage følgende fagelementer: Klassisk islamisk civilisation (HMØB10061E), Mellemøstens moderne
litteratur i oversættelse (HMØB10071E), særligt studeret emne med sprog
(HARB10191E/HHEB10191E/HPEB10191E/HTRB10191E) og særligt studeret emne (HMØB10081E).
Fagelementer

Semester

Mellemøstens moderne historie (15 ECTS)

Efterår

Videnskabsteori (15 ECTS)

Forår

Religion og kultur i Mellemøsten (15 ECTS)

Efterår

Arabisk til samfundsfaglige studier (15 ECTS)

Forår eller efterår

Klassisk islamisk civilisation (15 ECTS)

Forår eller efterår

Mellemøstens moderne litteratur i oversættelse (15 ECTS)

Forår eller efterår

Særligt studeret emne med arabisk/hebraisk/persisk/tyrkisk materiale (15 ECTS)

Forår eller efterår

Særligt studeret emne (15 ECTS)

Forår eller efterår

Særligt studeret emne med sprogfærdighed (arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk) (15 ECTS)

Forår eller efterår

§ 9. Fagelementer
Propædeutik A
Propaedeutics A
15 ECTS
Aktivitetskode:
Arabisk propædeutik A: HARÆ00081E
Arabic Propaedeutics A
Hebraisk propædeutik A: HHEÆ00081E
Hebrew Propaedeutics A
Persisk propædeutik A: HPEÆ00081E
Persian Propaedeutics A
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Tyrkisk propædeutik A: HTRÆ00081E
Turkish Propaedeutics A
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund, 2019.

Propædeutik B
Propaedeutics B
15 ECTS
Aktivitetskode:
Arabisk propædeutik B: HARÆ00091E
Arabic Propaedeutics B
Hebraisk propædeutik B: HHEÆ00091E
Hebrew Propaedeutics B
Persisk propædeutik B: HPEÆ00091E
Persian Propaedeutics B
Tyrkisk propædeutik B: HTRÆ00091E
Turkish Propaedeutics B
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund, 2019.

Mellemøstens moderne historie
History of the Modern Middle East
15 ECTS
Aktivitetskode: HMØB10031E
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund, 2019.

Videnskabsteori
Theory of Science
15 ECTS
Aktivitetskode: HMØB10041E
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund, 2019.
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Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse
Comminucative Language with Texts and Translation
15 ECTS
Aktivitetskode:
Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse: HARB10181E

Communicative Arabic with Texts and Translation
Kommunikativt hebraisk med tekstlæsning og oversættelse: HHEB10181E
Communicative Hebrew with Texts and Translation
Kommunikativt persisk med tekstlæsning og oversættelse: HPEB10181E
Communicative Persian with Texts and Translation
Kommunikativt tyrkisk med tekstlæsning og oversættelse: HTRB10181E
Communicative Turkish with Texts and Translation
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund, 2019.

Religion og kultur i Mellemøsten
Religion and Culture in the Middle East
15 ECTS
Aktivitetskode: HMØB10051E
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund, 2019, dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
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Arabisk til samfundsfaglige studier
Arabic for Social Science Studies
15 ECTS
Aktivitetskode: HARB10511E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 grundlæggende udtryksformer på en arabisk dialekt med særligt henblik på høflighedsformer
 vigtige samfundsfaglige begreber på arabisk, herunder slægtsskabstermer
 væsentlige forhold i forbindelse med videnskabelige diskussioner om
udvalgte arabiske termer i den antropologiske/samfundsfaglige litteratur.
Færdigheder i at
 føre en samtale på arabisk/lave et lille interview, der inkluderer
en introduktion af sig selv med valg af de i situationen passende høflighedsfraser m.m. med henblik på at skabe kontakt i forbindelse med
feltarbejde o.l.
 på dansk diskutere betydningen af begreber fra pensum hentet fra
arabisk, der optræder i den videnskabelige antropologiske/samfundsfaglige litteratur om regionen
 referere en ukendt arabisk lyttetekst på dansk eller engelsk
 forklare betydningen af arabiske termer, centrale for kursets undersøgelser inden for emner som religion, samfund, sprog, identitet.
Kompetencer til at
 vurdere egne behov for støtte til sproglig kommunikation i håndbøger
og andre hjælpemidler
 vurdere betydningen af forskellen mellem dialekt-/standard-/klassisk
arabisk
 analysere arabiske ord brugt i den internationale videnskabelige antropologisk/samfundsfaglige litteratur.

Pensum

15 normalsider på arabisk dialekt/standard arabisk, hvoraf halvdelen må udgøres af AV tekster samt 200 normalsider om udvalgte begreber på arabisk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke
bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og arabisk eller engelsk og arabisk.
Tilladte hjælpemidler: Teksterne fra pensum samt ordbøger og grammatikker, herunder elektroniske ordbøger uden internetforbindelse.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Den mundtlige prøve består af:
A) En samtale på arabisk ud fra en situationsbeskrivelse, den studerende har
trukket før forberedelsestiden.
B) Et kort referat på dansk eller engelsk af en ukendt lyttetekst på 1-2 min.,
der udleveres til forberedelsen.
C) En diskussion af to eller tre arabiske termer fra pensum om udvalgte begreber på arabisk. I forbindelse med en af termerne kan eksaminator tage
forskelle mellem dialekt-/standard-/klassisk arabisk op.

Klassisk islamisk civilisation
Classical Islamic Civilisation
15 ECTS
Aktivitetskode: HMØB10061E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 den klassisk islamiske civilisation frem til ca. år 1500.
Færdigheder i at
 redegøre for udviklinger i kalifatet frem til år 1500, herunder historiske, økonomiske og sociale
 analysere og formidle juridiske, dogmatiske og filosofiske problemstillinger fra den klassiske islamiske civilisation.
Kompetencer til at
 kontekstualisere komplekse problemstillinger med relation til klassisk
islamisk civilisation indtil år ca. 1500.

Pensum

Den studerende opgiver monografier, uddrag af monografier samt artikler i et
omfang af 2000 normalsider og dertil kilder i oversættelse i et omfang af 200
normalsider.
Pensumopgivelserne skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for
pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted
og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve uden forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Mellemøstens moderne litteratur i oversættelse
Modern Middle Eastern Literature in Translation
15 ECTS
Aktivitetskode: HMØB10071E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 mellemøstlig litteratur samt de større temaer og tendenser i denne
litteratur
 litteraturens litteraturhistoriske og samfundsmæssige kontekst.
Færdigheder i at
 læse og forstå mellemøstlig litteratur
 analysere en kompliceret litterær tekst
 kritisk vurdere en litterær tekst i forhold til de specifikke temaer og
tendenser i den pågældende litteratur.
Kompetencer til at
 orientere sig i den akademiske verdens traditioner for litterær metode
og dennes samspil med den litterære tekst
 arbejde selvstændigt og metodisk med en tekst og sætte sin egen
analyse i forhold til andre akademiske analyser af samme tekst
 perspektivere og formidle en given litterær tekst i forhold til gennemgående temaer og tendenser i mellemøstlig litteratur.

Pensum

Den studerende skal opgive 400 normalsider primærlitteratur (i oversættelse) samt 600 normalsider sekundærlitteratur (oversigtsværker, monografier eller artikler), der dækker perioden efter 1979 og dens litteraturhistoriske
kontekst.
Pensumopgivelserne skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for
pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted
og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, der former sig som en dialog mellem underviser og studerende under læsning og fortolkning af litteraturen. De studerende forventes
at holde mindst ét halvtimes oplæg i løbet af semestret i form af præsentationer af de enkelte forfattere og deres værker.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Primærtekster fra pensum og egne noter.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Til forberedelsen må eksaminanden medbringe primærtekster fra pensum og
egne noter. Ved forberedelsens begyndelse vil eksaminanden få udleveret 24 spørgsmål til en tekst udvalgt af eksaminator fra eksaminandens pensum.
Spørgsmålene vil dreje sig om tematiske aspekter af teksten. Ved eksaminationen skal eksaminanden indlede en sagsfremstilling med udgangspunkt i de
stillede spørgsmål. Herefter former eksaminationen sig som en dialog mellem
eksaminand og eksaminator.
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Særligt studeret emne med sprog
Subject Specialization with Language
15 ECTS
Aktivitetskode:
Særligt studeret emne med arabisk materiale: HARB10191E

Subject Specialization with Arabic Texts
Særligt studeret emne med hebraisk materiale: HHEB10191E
Subject Specialization with Hebrew Texts
Særligt studeret emne med persisk materiale: HPEB10191E
Subject Specialization with Persian Texts
Særligt studeret emne med tyrkisk materiale: HTRB10191E
Subject Specialization with Turkish Texts
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig
sammenhæng.
Færdigheder i at
 behandle et afgrænset problem eller problemkompleks inden for faget
med udgangspunkt i kilder på det studerede sprog (enten arabisk, hebraisk, tyrkisk eller persisk)
 analysere et kildemateriale på det studerede sprog (enten arabisk,
hebraisk, tyrkisk eller persisk) ud fra den/de valgte videnskabelige
metoder og med inddragelse af den relevante sekundærlitteratur
 formidle et fagligt stof og en faglig diskussion
 anvende korrekt noteapparat, referencer og bibliografi.
Kompetencer til at
 afgrænse en relevant problemstilling for faget og levere sit eget bidrag til den givne problemstilling
 indplacere udvalgte emner i en relevant teoretisk sammenhæng og
forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt.

Pensum

Den studerende opgiver i alt 1000 normalsider sekundærlitteratur og 50 normalsider litteratur på arabisk/hebraisk/persisk eller tyrkisk.
Pensumopgivelserne skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for
pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted
og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Udarbejdelse af en skriftlig opgave enten i forbindelse med et udbudt undervisningsforløb eller på baggrund af selvstudier med ledsagende vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Særlige
bestemmelser

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Emne godkendes af eksaminator.
Dette fagelement fordrer sproglige færdigheder på propædeutiske niveau på
det studerede sprog.

Særligt studeret emne
Subject Specialization
15 ECTS
Aktivitetskode: HMØB10081E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig
sammenhæng.
Færdigheder i at
 analysere et udvalgt emne ud fra den/de valgte videnskabelige metoder
 formidle et fagligt stof og en faglig diskussion.
Kompetencer til at
 indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og
forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 afgrænse en relevant problemstilling for faget og levere sit eget bidrag til den givne problemstilling.

Pensum

Den studerende opgiver 1000-1200 normalsider sekundærlitteratur (oversigtsværker, monografier eller artikler).
Pensumopgivelserne skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for
pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted
og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Udarbejdelse af en skriftlig opgave enten i forbindelse med et udbudt undervisningsforløb eller på baggrund af selvstudier med ledsagende vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emne godkendes af eksaminator.
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Særligt studeret emne med sprogfærdighed
Subject Specialization with Communicative Competence
15 ECTS
Aktivitetskode:
Særligt studeret emne med sprogfærdighed – arabisk: HARB10341E

Subject Specialization with Communicative Competence - Arabic
Særligt studeret emne med sprogfærdighed – hebraisk: HHEB10341E
Subject Specialization with Communicative Competence - Hebrew
Særligt studeret emne med sprogfærdighed – persisk: HPEB10341E
Subject Specialization with Communicative Competence - Persian
Særligt studeret emne med sprogfærdighed – tyrkisk: HTRB10341E
Subject Specialization with Communicative Competence - Turkish
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig
sammenhæng
 udvælgelse og brug af faglitteratur på det studerede sprog i arbejdet
med primærkilder på det studerede sprog.
Færdigheder i at
 analysere et kildemateriale på det studerede sprog
 formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på det studerede sprog
 anvende korrekt tekstbehandling på det studerede sprog, noteapparat, referencer og bibliografi
 fremlægge og diskutere sine resultater skriftligt og mundtligt på det
studerede sprog.
Kompetencer til at
 afgrænse en relevant problemstilling for faget og levere sit eget bidrag til den givne problemstilling
 indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst
 behandle et afgrænset problem eller problemkompleks inden for faget
med udgangspunkt i kilder på det studerede sprog.

Pensu

Den studerende opgiver 100 normalsider arabisk/hebraisk/persisk eller tyrkisk tekst/AV–tekster. Desuden opgives 300 normalsider støttelitteratur på
valgfrit sprog, dvs. dansk, engelsk, arabisk/hebraisk/persisk eller tyrkisk,
tysk eller fransk. Støttelitteratur på andre sprog skal godkendes af eksaminator før pensumgodkendelse.
Pensumopgivelserne skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for
pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted
og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Udarbejdelse af en skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig prøve enten i
forbindelse med et udbudt undervisningsforløb eller på baggrund af selvstudier med ledsagende vejledning.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet udgøres af en opgave på 6-10 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet vægter med 50%.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Det studerede sprog.
Tilladte hjælpemidler Skriftlig opgave: Alle. Mundtlig prøve: Skriftlig opgave og en notatliste på 1-2 sider.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige bestemmelser

Dette fagelement fordrer sproglige færdigheder på propædeutiske niveau på
det studerede sprog.

Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 10. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som det selv har fastsat, når der foreligger usædvanlige forhold.

§ 11. Ikrafttræden
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder
bachelortilvalget i Mellemøstens sprog og samfund den 1. september 2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
den 20. november 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. december 2018.
Studieordningen har fået tilføjet pensumbestemmelser den 11. november 2019.
Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
den 22. juni 2020.
Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. oktober
2020.
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