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MOBILTELEFONER MÅ IKKE MEDBRINGES TIL DEN MUNDT-
LIGE OG SKRIFTLIGE EKSAMEN(ej heller ved den mundtlige forbe-
redelse)  
   

 

                        



 

Sommereksamen 2008 ved Institut for Nordiske Studier og 
sprogvidenskab 
Mundtlige og skriftlige eksaminer ligger i juni måned. 
 
Tilmelding:  Gyldigt årskort og en dispensation, hvis en sådan foreligger, skal medbringes.  

Tilvalg: kopi af bekræftelse af optagelse skal medbringes.  
 

OBS! Man kan kun tilmelde sig én prøveform pr. eksamen. 
 
HUSK AT NOTERE EKSAMENSNUMMERET NED TIL BRUG VED KARAK-
TEROPSLAGENE 
 
Opgivelser 
   
AFLEVERINGSFRIST FOR OPGIVELSER TIL EKSAMINER, DER KRÆVER DETTE,  
ER TIRSDAG DEN 13. MAJ PÅ INSTITUTTET ML. KL. 10.00 OG 15.00 

 
Opgivelserne skal afleveres i godkendt stand og underskrevet, både af eksamenskandidaten og ek-
saminator. Opgivelserne skal skrives på særlige blanketter, som fås i skranken eller hentes fra insti-
tuttets hjemmeside. De(n) skal afleveres i 3 eksemplarer; hvis det er holdopgivelser afleveres kun 1 
eksemplar. Det fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte studieelementer af hvilken art og 
hvilket omfang opgivelserne skal være. Opgivelserne afleveres i lokale 22.2.61. 
 
Eksamensdatoer 
for de skriftlige og mundtlige prøver, der afholdes i juni måned lægges på instituttets hjemmeside i 
maj måned. Hvis man skal til flere eksaminer, er der ved planlægningen taget videst mulige hensyn 
til placeringen af eksaminationerne. Hvis der er sammenfald mellem en eksamen på Nordiske Studi-
er og Sprogvidenskab og en eksamen på et andet fag, skal man hurtigst muligt henvende sig til Lis 
Lachtane eller Marianne Andersen, lokale 22.2.61, som vil forsøge at finde en anden dato. 
 
Instituttet oplyser hverken telefonisk eller pr. brev eksamensdag/tidspunkt/eksamensnr./  
karakterer. Oplysninger vil løbende blive lagt på instituttets hjemmeside. 
 
Eksamenstidspunkt for skr. prøver  
   Man skal møde i eksamenslokalet senest 30 minutter, før eksamen begynder. Hvis man har 
valgt eksamen med skrivemaskine, skal man selv medbringe skrivemaskine. Husk forlængerledning! 
Det samme gør sig gældende, hvis man har valgt eksamen med PC (se nærmere beskrivelse på insti-
tuttets og fakultetets hjemmesider). Undersøg i studieordningen, hvilke hjælpemidler man må bruge. 
Retskrivningsordbogen må medbringes til alle skriftlige eksaminer. Husk årskort.  
 
For mundtlige prøver 
   Den endelige eksaminationstid for mundtlige prøver bliver meddelt på fagets hjemmeside ca. en 
uge før eksamen. Herefter ligger eksamenstidspunktet fast og kan ikke ændres, med mindre helt sær-
lige forhold gør sig gældende, og i disse tilfælde vil den enkelte eksamenskandidat få skriftlig be-
sked herom. 
   Både eksaminations- og forberedelsestidspunktet vil være oplyst. 
 
Materiale 
   Har man meldt sig til prøveformen "mundtlig prøve med materiale", skal man senest 14 dage før 
eksamen aflevere materialet i 3 eksemplarer på instituttet (lokale 22.2.61). Husk at træffe aftale med 
læreren om materialet i god tid. Man skal være forberedt på at skulle aflevere materialet umiddelbart 
efter, at eksamensdagen er offentliggjort.  
   Evt. synopsis skal afleveres sammen med materialet.  
Blanketter til brug for eksamen ligger på instituttets/fagets hjemmeside. 



 
Fri skriftlige hjemmeopgaver og BA-opgaver: Sidste afleverings- og afmeldingsfrist 
 
ER FREDAG DEN 20. JUNI 2008 KL. 15.00 
 
Ugeopgaver kan afhentes den 29. maj, og  
10-dages opgaver kan afhentes den 27. maj  
i instituttets åbningstid i lokale 22.2.61. 
Begge opgaver skal afleveres den 6. juni 2008 inden kl. 15.00. 
 
Opgaver kan dog tidligst afleveres fra den 2. maj 2008 
Opgaver, som skal bedømmes med ekstern eller intern censur, afleveres i 3 eksemplarer. 
Internt bedømte prøver uden censur skal afleveres i 2 eksemplarer. Integrerede opgaver skal afleve-
res i 4 eksemplarer, hvis der er 2 eksaminatorer.  
Privatister ved uddannelsen til ”Underviser i dansk som fremmed- og andetsprog for voksne” skal 
aflevere hjemmeopgaver i 4 eksemplarer. 
 
Resumé 
   En afsluttende BA-opgave skal indeholde et resumé på et fremmedsprog.  
   På Dansk grunduddannelse, 1999-ordn., er det opgaver i Sprog II eller Litteraturhistorie II som 
skal indeholde et resumé på et ikke nordisk sprog. Hvis man endnu ikke har afleveret én af disse 
projektopgaver, kan man frit vælge i hvilken man vil skrive resuméet. 

   
Afmelding  
  Eksaminer kan afmeldes via PUNKT KU til og med 2. maj 2008. Herefter skal afmeldingen ske 
skriftligt til instituttet. Dette gøres nemmest ved at finde de(n) pågældende eksamen(er) på PUNKT 
KU, printe siden med detaljeoplysnigerne og dernæst påføre cpr.nr. 
   Siden underskrives og afleveres til Lis Lachtane eller Marianne Andersen, lokale 22.2.61. Afmel-
dingsfristen for mundtlig og skriftlig eksamen er senest 14 dage før eksamensdagen, der vil være 
oplyst på instituttes/fagets hjemmeside.  
   Afmeldingsfristen for fri skriftlige hjemmeopgaver er den samme som afleveringsfristen. 

 
Udeblivelse  
   Hvis man udebliver fra en prøve eller ikke afleverer en skriftlig hjemmeopgave uden rettidigt at 
have afleveret en underskreven afmelding, registreres man som "udebl." (= udeblevet), og det tæller 
som 1 af de 3 gange, man kan gå op til eksamen uden dispensation.  
 
Sygdom 
   Hvis man på grund af sygdom ikke kan gå til eksamen (mundtlig eller skriftlig), skal man hurtigst 
muligt kontakte Lis Lachtane, eller Marianne Andersen tlf. 35328312/35328386. 
   Datoer for sygeeksamen vil blive oplyst senere. Der afholdes ikke sygeeksamen for de fri skriftlige 
hjemmopgaver. 
 
Klage  
   Hvis man vil klage over en eksamen, skal der indsendes en begrundet skriftlig klage til Dekanen 
for Det Humanistiske Fakultet (Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.) senest 2 uger efter at karakteren er be-
kendtgjort/offentliggjort. Det er meget vigtigt, at denne frist overholdes, idet klager ellers afvises. 
 
Karakter  
   Vær opmærksom på, at karaktererne opslås ved den studerendes eksamensnummer, som findes 
 på punkt.ku. 
   Karakterer for de skriftlige prøver på universitetet og de skriftlige hjemmeopgaver vil være til-
gængelige på instituttets/fagets hjemmeside fra kl. 10.00. 
 
Eksamenskandidater kan i juni måned kontakte Instituttet fra kl. 9.00. Adressen er: Njalsgade 120, 
2300 Kbh. S. Telefon: 35328312/ 35328386.  
Hjemmeside: www.nordisk.ku.dk eller www.Dansk.dk. 


