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SIDE 2 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 3 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/


 

 

SIDE 4 AF 6 ØSTEUROPASTUDIER, KA2021-studieordningen  

Teori og Metode, KA2021 

Studienævnet har godkendt nedenstående semesterdispensation gældende 

for fagelementet ”Teori og metode” (aktivitetskode, HØEK03181E) i 

”Fagstudieordningen for Kandidatuddannelsen i østeuropastu- 

dier, 2021” (KA2021-studieordningen). 

 

Dispensationen er gældende i forårssemesteret 2022 (F22) og tilhørende 

eksamensterminer.  

 

Dispensationen ændrer pensum-, undervisnings- og arbejdsformer samt 

prøvebestemmelser, så er identiske med fagelementet 

”metodespecialisering”, (aktivitetskode, HTÆK03311E) i 

”Fagstudieordning, Kandidatuddannelsen i tværkulturelle 

studier, 2021” (KA2021-studieordningen):  

  

Pensum Den studerende opgiver et pensum på 1200-1300 

normalsider, som skal godkendes af eksaminator. 

Eksaminators e-mail med godkendelse og det godkendte 

pensum vedlægges opgaven som bilag. 

Undervisnings- 

og 

arbejdsformer 

Forelæsninger, holdundervisning, dialog- og 

arbejdsseminarer, studenteroplæg samt anden form for 

aktiv inddragelse af de studerende. 

Prøve-

bestemmelser 

 

Prøveform: Portfolio. 

Omfang: 11-15 normalsider. 

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt 

efter 7-trins-skalaen. Eksaminandens portfolio består af 

3 opgaver, der alle vægter lige meget i bedømmelsen. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges 

individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.  

Tilladte hjælpemidler: Alle. 

Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve. 



 

 

SIDE 5 AF 6 Pensum Den studerende opgiver et pensum på 1200-1300 

normalsider, som skal godkendes af eksaminator. 

Eksaminators e-mail med godkendelse og det godkendte 

pensum vedlægges opgaven som bilag. 

Særlige 

bestemmelser 

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til de af 

underviseren fastsatte frister i løbet af semestret. 

Feedbacken kan bestå i kollektiv feedback fra 

underviser og/eller de øvrige holddeltagere. Såfremt 

opgaverne ikke afleveres rettidigt bortfalder muligheden 

for feedback. Prøven udgøres af den afsluttende 

portfolio, som består af et samlet sæt af de bundne 

opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at 

indarbejde eventuel feedback og har sikret sig, at 

opgavens samlede omfang ligger inden for de 

stipulerede krav. 

 

  



 

 

SIDE 6 AF 6 KINASTUDIER, BA-NIVEAU 

Moderne Kultur (kinastudier realia 1 med sprog) 

Studienævnet har godkendt nedenstående semesterdispensation gældende 

for fagelementet ”Moderne Kultur (kinastudier realia 1 med sprog)”, 

aktivitetskode HKIB00951E, BA2019-studieordningen og aktivitetskode 

HKIB10181E, BASF2019-studieordningen. 

 

Dispensationen er gældende i forårssemesteret 2022 (F22) og tilhørende 

eksamensterminer.  

 

Dispensationen ændrer hjælpemiddelbestemmelserne:  

 
Til: Trykte og elektroniske ordbøger og grammatikker  

 

Fra: Ordbøger og grammatikker i bogform. 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/kinastudier_basf/
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