Rettelsesblad til
Studieordning for Tilvalg i Skrivekunst 2007, revideret 2009 og 2013
Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Tilføjelse til indledningen s. 1:
Tilvalget Skrivekunst udbydes som en del af bacheloruddannelsen i Dansk, dvs at fagene fra
Skrivekunst kan tages som enkelte valgfag på ba. For beskrivelsen af de enkelte fag på Skrivekunst
henvises til studieordningen for Skrivekunst tilvalg.
I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at hvis man vælger dette, kan man ikke tage
Skrivekunst som tilvalg i forlængelse af centralfag i Dansk.

Følgende titler rettes i beskrivelsen af disciplinerne, eksamensoversigten og forløbsmodellen:
§10 Retorik (Rhetoric) – ændres til Retorik – klassisk og moderne (Rhetoric – classic and
modern)
§11 Tekstproduktion (Textwriting) – ændres til Creative Writing/Kreativ skrivning (Creative
Writing)
§13 Narratologi (Narratology) – ændres til Praktisk narratologi (Narratology in praxis)

§10 Retorik (Rhetoric)
g. Eksamensbestemmelser
følgende afsnit:
Eksamen efter 2. periode består af en bunden skriftlig 7-dages prøve. Der udpeges en eller flere
tekster i opgivelserne ud fra hvilke(n) den studerende skal dokumentere kvalifikationer inden for
den moderne mundtlige og skriftlige fremstillings teoretiske og praktiske problemstillinger.
Prøveform: Bunden hjemmeopgave (7-dages opgave) uden vejledning
Sideomfang: max. 8 sider pr. studerende
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Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej
Censur: Intern
Bedømmelse: 7-trinsskala
Vægtning: 5 ECTS
Ændres til
Eksamen efter 2. periode består af en fri skriftlig hjemmeopgave. Den studerende skal dokumentere
grundigt kendskab og evne til at reflektere over et udvalgt emne inden for klassisk eller moderne
retorik. Problemformulering og litteraturliste skal være godkendt af underviseren en måned før
eksamen.
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Sideomfang: max.10 sider
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej
Censur: Intern
Bedømmelse: 7-trinsskala
Vægtning 5 ECTS

I Eksamensoversigt
§4
Slettes under Retorik, Prøvens varighed: 7 dage

Rettelserne er godkendt af Studienævn for Dansk den 20. november 2013.
Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 7.4. 2014.
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