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SIDE 2 AF 6 JAPANSTUDIER, BA-NIVEAU 

Introduktion til Japans historie, kultur og samfund 2/B, BA2019, BASF2019, 

BATV2019 og BATVCBS-2020 (implementeret i studieordningerne i E21) 

Studienævnet har godkendt nedenstående dispensation gældende fra F21 og 

indtil den implementeres i studieordningen.  

 

Dispensationen omfatter de fagelementet ”Introduktion til Japans historie, 

kultur og samfund 2 [eller B]” fra BA2019-studieordningen på japanstudier 

og de studieordninger, hvor dette elementet spejles (i et tilfælde ikke spejlet, 

men oversat til engelsk), dvs. på: 

• BA2019: HJAB00931E 

• BASF2019: HJAB10171E 

• BATV2019: HJAB10171E 

• BATV-CBS-2020: HJAB02011E 

 

Prøvebestemmelserne ændres med dispensationen til følgende:  

Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. 

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:  

Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen. 

1 bunden mundtlig præsentation med anvendelse 

af et digitalt præsentationsværktøj på 7-10 min. pr. 

gruppe.  

Omfang: 6-10 normalsider inkl. noter og 

litteraturliste. Der gives 7 dage til besvarelsen.  

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator 

bedømt efter 7-trins-skalaen. Underviser 

godkender den aktive undervisningsdeltagelse. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges 

individuelt. Den mundtlige præsentation, der er en 

del af den aktive deltagelse kan og skal eventuelt 

efter anvisning af eksaminationsberettiget 

underviser udarbejdes i grupper på op til 4 

studerende.  

Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. 

Tilladte hjælpemidler: Alle. 

Syge-/omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv 

undervisningsdeltagelse: Bunden hjemmeopgave. 

11-15 normalsider. Der gives 7 dage til 

besvarelsen. 

 

  



 

 

SIDE 3 AF 6 Japansk propædeutik 3, BA2019 japanstudier (implementeret i 

studieordningerne i E21) 

Studienævnet har godkendt nedenstående dispensation/ændring af 

omfangsbestemmelserne i fagelementet ”Japansk propædeutik 3” på 

BA2019-studieordningen for japanstudier (aktivitetskode HJAÆ00221E) 

 

Prøvebestemmelserne ændres med dispensationen til følgende:  

Prøvebestemmelser Ved prøver aflagt på KU:  

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.   

Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen 

forberedelse. Materialet består dels af en 

oversættelse af en japansk tekst fra pensum på 1-

1,5 normalside dansk dels af en stiløvelse på 

japansk på 1 normalside om et frit valgt emne. 

Ved bedømmelsen vægtes oplæsning, oversættelse 

og grammatisk kommentar med hver 1/5 og samt 

materialet, dvs. oversættelsen og stiløvelsen med 

hver 1/5.  

Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer 

bedømt Bestået/Ikke bestået.  

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges 

individuelt.  

Eksaminationssprog: Dansk og japansk eller 

engelsk og japansk.  

Tilladte hjælpemidler: Ingen.  

Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve 

Særlige 

bestemmelser 

Til prøven udleveres et tekststykke af et omfang 

på maks. 1/2 normalside, for at eksaminanden 

ubesværet skal kunne oplæse, oversætte og 

grammatisk kommentere 1-2 sætninger eller 1-6 

grammatiske emner. 

 

  

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/japanstudier_ba.pdf


 

 

SIDE 4 AF 6 ØSTEUROPASTUDIER, KA-NIVEAU  

Sprogfærdighed, KA2019-studieordningen (implementeret i studieordningen 

i E21) 

SN har godkendt nedenstående dispensation for fagelementet 

”Sprogfærdighed” (aktivitetskode HRUK03601E, HPLK03601E, 

HBAK03601E) fra F21 og indtil dispensationen implementeres i KA2019-

studieordningen.  

 

Dispensationen vedrører alene de særlige bestemmelser og ændrer ikke 

prøvebestemmelser.  

 

Med dispensationen er de særlige bestemmelser ændret til:  

Særlige 

bestemmelser 

Med udgangspunkt i 3-5 spørgsmål inden for et af de i 

semestret gennemgåede emneområder, som 

eksaminanden trækker ved eksaminationens start, skal 

eksaminanden give en kort mundtlig fremstilling på ca. 

10 minutter efterfulgt af en dialog med eksaminator. 

 

  



 

 

SIDE 5 AF 6 RELIGIONSVIDENSKAB, KA-NIVEAU 

Metoder i religionsforskningen 

Studienævnet har godkendt nedenstående semesterdispensation gældende 

fra E21 og indtil den implementeres i studieordningerne.  

 

Dispensation gælder fagelementet ”Metoder i religionsforskningen”, som 

genfindes i en række studieordninger for religionsvidenskab på 

kandidatniveau. 

  

Dispensationen ændrer pensum-, undervisnings- og arbejdsformer samt 

prøvebestemmelser til følgende: 

  

Pensum Eksaminator sammensætter et pensum på 1000 

normalsider, til hvilket den studerende tilføjer en 

selvvalgt monografi på 300 sider, der skal 

godkendes af eksaminator. Tidspunkt for 

godkendelse fastsættes af eksaminator.  

Ved syge-/omprøve og prøve ved ikke godkendt 

aktiv undervisningsdeltagelse sammensætter 

eksaminator et pensum på 1300 ns., hvilket 

inkluderer en monografi på ca. 200 sider.  

Undervisnings- og 

arbejdsformer 

Kurset består af holdundervisning, øvelser og 

vejledning, kombineret med studiegrupper.  

Kurset planlægges i sammenhæng med det 

samtidige fagelement teorier og analysestrategier i 

religionsforskningen, således at de studerende kan 

kombinere de teoretiske og metodiske 

kompetencer, der opnås i de to fagelementer.  

Undervisningen uddyber viden, færdigheder og 

kompetencer udprøvet på den 

religionsvidenskabelige BA-ordning I løbet af 

kurset indføres den studerende i en række 

religionsvidenskabelige metoder, herunder 

metoder for at analysere tekster, religiøse 

praksisser, og interviews. Den aktive 

undervisningsdeltagelse og den afsluttende bundne 

hjemmeopgave udprøver forskellige metodiske 

tilgange og praksisser.   



 

 

SIDE 6 AF 6 Pensum Eksaminator sammensætter et pensum på 1000 

normalsider, til hvilket den studerende tilføjer en 

selvvalgt monografi på 300 sider, der skal 

godkendes af eksaminator. Tidspunkt for 

godkendelse fastsættes af eksaminator.  

Ved syge-/omprøve og prøve ved ikke godkendt 

aktiv undervisningsdeltagelse sammensætter 

eksaminator et pensum på 1300 ns., hvilket 

inkluderer en monografi på ca. 200 sider.  

Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. 

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:  

et mundtligt oplæg (individuelt, ca. 10. min) og  

en skriftlig gruppeaflevering på 4-5 ns pr. gruppe.   

Omfang: 6–10 normalsider. Der gives 7 dage til 

besvarelsen. 

Bedømmelse:  Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-

skalaen. Den aktive undervisningsdeltagelse 

godkendes af eksaminationsberettiget underviser.  

Gruppebestemmelser: Den bundne hjemmeopgave 

kan kun aflægges individuelt.  Den skriftlige 

aflevering foregår i grupper på max. 4. personer. 

Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.  

Tilladte hjælpemidler: Alle.  

Syge-/omprøve og prøve ved ikke godkendt aktiv 

undervisningsdeltagelse: Bunden hjemmeopgave, 

11–15 normalsider, 7 dage.  

  

Følgende studieordninger og aktivitetskoder er omfattet af dispensationen: 

  

KA2019 og KASF2019:  Metoder i religionsforskningen, aktivitetskode 

HRVK03181E 

KA2018 og KASF2016:  Metoder i religionsforskningen, aktivitetskode 

HRVK03061E 

 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ka/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_kasf/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_ka_2018/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_kasf_2016/
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