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Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering
§ 1. Hjemmel
Studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk er fastsat med hjemmel i § 24 i
bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
(uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme.

§ 1. Tilhørsforhold
Det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og
Romansk og censorkorpset for Tysk.

§ 3. Normering og placering
Det gymnasierettede bachelortilvalg er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret
til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point.
Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af
bachelortilvalget. Det anbefales desuden, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af det
centrale fag, før bachelortilvalget påbegyndes.

Kapitel 2. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over at der på BA-studiet i Tysk læses tekster på både tysk og dansk, kan det i visse discipliner
forekomme, at der læses tekster på engelsk.

§ 5. Normalsidedefinition
En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til 2.400
typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke
forside, litteraturliste og bilag.

§ 6. Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver 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 § 10.
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Kapitel 3. Faglig profil
§ 7. Uddannelsens formål
Formålet med bachelortilvalgsstudiet i Tysk er at supplere den studerendes faglige viden og
færdigheder i forhold til det centrale fag på BA-niveau 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.

§ 8. Kompetenceprofil for tilvalget
Kompetencebeskrivelse
Det gymnasierettede bachelortilvalg tilvejebringer et bredt kendskab til det tyske sprog og til de
tysktalende landes kultur, både aktuelt og historisk. Hovedvægten lægges på Forbundsrepublikken
Tyskland i kraft af dette lands størrelse og internationale betydning. Med tilvalgsstudiet i Tysk
erhverves en grundlæggende viden og basale metodisk-analytiske færdigheder inden for fagets tre
genstandsområder, tysk litteratur (litteraturfortolkning og litteraturhistorie), sprogvidenskab
(analyse og beskrivelse af det tyske sprog) og historie/kultur (det tyske samfunds historiske og
kulturhistoriske udvikling og kulturvidenskabelige emner), og der opnås en vis sikkerhed i at
udtrykke sig mundtligt og skriftligt på tysk og i at oversætte tekster fra dansk til tysk.

Kompetencemål for det gymnasierettede tilvalg
Det gymnasierettede tilvalg i Tysk giver følgende specifikke kompetencer:
Viden om og forståelse af
 det tyske sprogområdes sprog, historie, samfund, kultur og litteratur.
Færdigheder i at
 oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til tysk og fra tysk til dansk med sans for stilleje
og betydningsmæssig præcision


analysere komplekse tekster og andre medier og med henblik på deres historie- og
kulturspecifikke træk



frembringe beskrivende og diskuterende tekster i velstruktureret form på et korrekt tysk og
et korrekt dansk og udtrykke sig mundtligt på et korrekt tysk



vælge materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af gængse
informationskilder og foretage en selvstændig bearbejdelse af det.

Kompetencer i at
 udnytte sin sproglige og kulturelle viden i forbindelse med oversættelsesopgaver, sproglig
rådgivning og undervisning på basalt niveau


identificere, indsamle, redigere og formidle de data og den viden, humanistiske og
fremmedsprogsfaglige studier inden for tysk kan bidrage med i kultur og samfund



arbejde inden for et fagligt miljøs professionelle rammer både med individuelle præstationer
og med kollektiv indsats.
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Kapitel 4. Uddannelsens struktur
§ 9. Bachelortilvalgsstudiets opbygning
Det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk omfatter ECTS-point.
Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag i Tysk, må ikke læse efter denne ordning.
Stk. 3. Det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk omfatter følgende moduler:
Modul (uddannelsesdel)

Fagelement (fagtype)

Prøvebestemmelser

1: Sprog og historie (tilvalg)
15 ECTS-point

Basissprog (konstituerende og
obligatorisk)
7,5 ECTS-point
HTYB10101E

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

Tysk historie 1 (konstituerende og
obligatorisk)
7,5 ECTS-point
HTYB10111E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/ikke bestået

Medier og oversættelse (konstituerende og
obligatorisk)
7,5 ECTS-point
HTYB10141E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/ikke bestået

Sproglig analyse (konstituerende og
obligatorisk)
7,5 ECTS-point
HTYB10151E

Bunden skriftlig prøve
Intern ved én eksaminator
7-trins-analyse

Tysk historie 2 (konstituerende og
obligatorisk)
7,5 ECTS-point
HTYB10161E

Bunden mundtlig prøve
Ekstern
7-trins-skalaen

Tysk litteraturhistorie 1 (konstituerende og
obligatorisk)
7,5 ECTS-point
HTYB10171E

Bunden skriftlig hjemmeopgave
under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse
Ekstern
7-trins-skalaen

2: Sprog og tekster (tilvalg)
15 ECTS-point

3: Tysk historie og litteratur (tilvalg)
15 ECTS-point

Stk. 8. Det forventede studieforløb for det gymnasierettede tilvalg fremgår af følgende oversigt:
Semester

Modul (uddannelsesdel)

1.

1: Sprog og historie (tilvalg)
15 ECTS-point

2.

2: Sprog og tekster (tilvalg)
15 ECTS-point

3: Tysk historie og litteratur (tilvalg)
15 ECTS-point
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§ 9. Tilvalgets moduler
Modul 1: Sprog og historie
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
 det tyske sprogs samfundsmæssige betingelser, udbredelse og historie i
samspil med dansk
 basal sprogvidenskabelig teori og tilsvarende discipliner med relevans for
tysk
 sammenhængen mellem den politiske, kultur-, social- og idéhistoriske
udvikling i det tysksprogede område.
Færdigheder i
 at beskrive og bruge centrale dele af tysk grammatik i kontrast med
dansk
 at kombinere viden om hovedtræk i den tyske historie med analysen af
tysksprogede tekster
 at oversætte en dansk tekst til et korrekt og velfungerende tysk.
Kompetencer i
 at anvende fagets sproglige og historiske hjælpemidler med henblik på
at løse en konkret opgave
 faglig research både individuelt og i grupper
 revision på baggrund af feedback fra underviser og medstuderende.

Basissprog (konstituerende og obligatorisk)
Basic Language (constituent and compulsory)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HTYB10101E
Faglige mål

Eksaminanden kan
 løse opgaver inden for den centrale tyske grammatik
 beskrive basale kontrastive problemer inden for sprogparret tysk-dansk.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Censurform: Intern ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: 4 timer.
Hjælpemidler: Ingen.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser

Prøven omfatter normalt 5-10 grammatikopgaver og en oversættelse til tysk
(ca. 200 ord).
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Tysk historie 1 (konstituerende og obligatorisk)
German History 1 (constituent and compulsory)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HTYB10111E
Faglige mål

Eksaminanden kan
 anvende metodiske redskaber til analysen af historiske tekster (bibliografering, kildekritik) på systematisk vis
 fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning af historiske tekster på
en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af historievidenskabelige argumentationsformer.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Forelæsning, holdundervisning og tutorial.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig
hjemmeopgave.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.
Censurform: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller tysk.
Omfang ved syge-/omprøve: 6-8 normalsider. Der gives 48 timer til
besvarelsen.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser

Den aktive undervisningsdeltagelse er 80 % deltagelse med oplæg eller
arbejdspapir (4-6 sider) samt obligatorisk tutorial.

Modul 2: Sprog og tekster
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
 centrale sprogvidenskabelige begreber og problemer i relation til tysk
 tyske medie- og tekstgenrer i kontrast med dansk i et sprogligt
perspektiv.
Færdigheder i
 at oversætte en tysk tekst til dansk under hensyntagen til medium og
genre og kommentere den med henblik på strategi og hjælpemidler
 at analysere en tysk tekst med henblik på morfologi, sætningsled og
ledstilling
 at forstå vanskeligere tyske tekster og beskrive potentielle
forståelsesproblemer for dansksprogede.
Kompetencer i
 at anvende fagets sproglige hjælpemidler (grammatikker, lærebøger,
ordbøger, korpora, internettet, databaser) kompetent og kritisk.
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Medier og oversættelse (konstituerende og obligatorisk)
Media and Translation (constituent and compulsory)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HTYB10141E
Faglige mål

Eksaminanden kan
 analysere en tysk tekst med henblik på morfologi, sætningsled og
ledstilling
 gøre rede for udvalgte potentielle forståelsesproblemer i en vanskeligere
tekst i forhold til dansksprogede læsere.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig
hjemmeopgave.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Censurform: Intern.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang ved syge-/omprøve: 6-8 normalsider. Der gives 48 timer til
besvarelsen.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser

Den skriftlige prøve er en analyseopgave af kompleks tekst på ca. 100 ord,
kort begrebsredegørelse, kontrastiv forståelseskommentar + 10 korte
pensumspørgsmål.

Sproglig analyse (konstituerende og obligatorisk)
Linguistic Analysis (constituent and compulsory)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HTYB10151E
Faglige mål

Eksaminanden kan
 analysere en tysk tekst med henblik på morfologi, sætningsled og
ledstilling
 demonstrere et overblik over centrale sprogvidenskabelige begreber og
problemer i relation til tysk
 gøre rede for udvalgte potentielle forståelsesproblemer i en vanskeligere
tekst i forhold til dansksprogede læsere.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Censurform: Intern ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: 5 timer.
Hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
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Modul 3: Tysk historie og litteratur
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af
 hovedtræk i tysk litteraturhistorie fra 1900 til i dag og kendskab til de
væsentligste skoledannelser inden for det 20. århundredes
litteraturteori.
Færdigheder i
 at placere aktuelle diskussioner i en historisk og kulturel kontekst
 selvstændigt at analysere tysksprogede tekster i relation til den relevante historiske kontekst.
Kompetencer i
 selvstændigt at udføre informationssøgning om litterære og historiske
emner.

Tysk historie 2 (konstituerende og obligatorisk)
German History 2 (constituent and compulsory)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HTYB10161E
Faglige mål

Eksaminanden kan
 arbejde ud fra et kendskab til sammenhængen mellem den politiske,
kultur-, social- og idéhistoriske udvikling i Tyskland
 analysere tysksprogede kilder under inddragelse af den overordnede
historiske kontekst
 gøre rede for historie- og kulturvidenskabelige problemstillinger med
brug af den relevante fagterminologi
 anvende fagets hjælpemidler kompetent og kritisk placere aktuelle
diskussioner i en historisk kontekst.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Forelæsninger, holdundervisning og tutorial.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Censurform: Ekstern.
Eksaminationssprog: Dansk eller tysk.
Omfang: Eksaminationen varer 20 min. Der gives 20 minutters forberedelsestid.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser

Den mundtlige prøve er en sagsfremstilling med efterfølgende diskussion.
Eksaminator udleverer ved forberedelsestidens begyndelse en eksamensopgave, der tager udgangspunkt i en tekst fra det opgivne pensum.
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Litteraturhistorie 1 (konstituerende og obligatorisk)
History of Literature 1 (constituent and compulsory)
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HTYB10171E
Faglige mål

Eksaminanden kan
 arbejde ud fra et kendskab til sammenhængen mellem den politiske,
kultur-, social- og idéhistoriske udvikling i Tyskland
 analysere tysksprogede kilder under inddragelse af den overordnede
historiske kontekst
 gøre rede for historie- og kulturvidenskabelige problemstillinger med
brug af den relevante fagterminologi
 anvende fagets hjælpemidler kompetent og kritisk placere aktuelle
diskussioner i en historisk kontekst.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Fælles forelæsninger, holdundervisning og tutorial

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Censurform: Ekstern prøve.
Eksaminationssprog: Tysk.
Omfang: 5-6 normalsider, ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse dog 12-15 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser

Den aktive undervisningsdeltagelse er dels 80 % deltagelse samt 1 bunden
skriftlig hjemmeopgave (4-5 sider) om et litteraturhistorisk emne på tysk,
dels 80 % deltagelse i fællesforelæsningerne i Litteraturteori samt 1 bunden
skriftlig hjemmeopgave (4-5 sider) på dansk eller tysk om litteraturteori.
Den bundne skriftlige hjemmeopgave skal omhandle et litteraturhistorisk emne.

Kapitel 5. Generelle prøveregler og
bedømmelseskriterier
§ 11. Generelle prøveregler
Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse
ved prøverne på tilvalgsstudiet.
Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding fremgår af https://intranet.ku.dk/.
Stk. 3. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre
andet er fastsat af Studienævnet.
Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Stk. 5. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve (dog ikke for
bachelorprojektet).
Stk. 6. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan
dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
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§ 12. Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen 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
§ 13. 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, som er fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsens § 38. Gældende
studieaktivitetskrav er at finde på https://intranet.ku.dk/.

§ 14. Afslutning af uddannelsen
Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid.
Gældende maksimale studietider er at finde på https://intranet.ku.dk/.
Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning
bringes til ophør.

Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser
§ 15. Merit
Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau
i Tysk.
Stk. 2. Fagelementer, der indgår i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau og ønskes aflagt ved
andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet.

§ 16. Overgangsbestemmelser
Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede tilvalg i Tysk ækvivalerer med
2012-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2012studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne.
Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger i det gymnasierettede tilvalg i Tysk
overføres til 2012-studieordningen jf. nedenstående skema. Ansøgning om meritoverførsel af
fagelementer, der ikke fremgår af skemaet, sendes til studienævnet.
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2007-studieordning
Historie og kulturhistorie I
(A)
Litteratur I (A)
Litteratur I (B)
Historie og kulturhistorie I
(B)
Oversættelse dansk-tysk I
Sprogvidenskab I - Fonetik
Sprogvidenskab II
(Lingvistiske grundbegreber)

ECTS-point
7,5

2012-studieordning
Tysk historie 1

ECTS-point
7,5

7,5
7,5
7,5

Tysk litteraturhistorie 1 og Tysk
historie 2

15

2,5
5
7,5

Basissprog

7,5

Sproglig analyse

7,5

Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse
§ 17. Ikrafttræden
2012-studieordningen for tilvalgsstudiet i Tysk træder i kraft den 1. september 2012 og gælder for
studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2012 eller senere.

§ 18. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler fastsat i studieordningen af Studienævnet, når der
foreligger usædvanlige forhold.

§ 19. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,
København den 16. december 2011.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. august 2012.
Revideret og godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København
den 14. november 2012.
Revideret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 28. august 2013.
Rettet af Det Humanistiske Fakultet den 2. april 2014.
Justeret af Det Humanistiske Fakultet den 14. september 2017.
Ulf Hedetoft
Dekan
/Annette Moe
Studiechef
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