3.6. KANDIDATSPECIALE
Placering
4. semester.
Type og sprog
Obligatorisk.
Dansk. Hvis du vil skrive speciale på et andet sprog end dansk, skal dette være godkendt, inden du
underskriver specialekontrakten. Specialeskrivning på engelsk skal være godkendt af vejlederen. Du skal
ansøge Studienævnet om dispensation til at skrive på andre sprog end dansk eller engelsk.
Omfang og forventning
Vejledning: ca. 20 timer
Selvstudium og udarbejdelse af speciale: Det er meget individuelt, hvad den enkelte studerende bruger af
tid på sit speciale, men som meget grov tommelfingerregel kan der regnes med 5-600 timer i alt.
Deltagere
Årgang 2013.
Deltagerforudsætninger
Alle fag skal være bestået, før du kan gå til mundtlig eksamen i dit speciale. Med dispensation fra
studienævnet kan du påbegynde specialet, selv om du stadig mangler at bestå enkelte andre fag. Dit
speciale skal udarbejdes på sidste semester af kandidatuddannelsen, med mindre du har fået
dispensation til andet.
Fristen for aflevering af specialet er 6 måneder, som regnes fra underskriften af specialekontrakten. Derfor
bør du have et rimeligt overblik over, hvad du vil skrive om, før du indgår kontrakten.
Læringsmål
Målet med kandidatspecialet er, at den studerende skal dokumentere færdigheder i at anvende
videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne Den studerende skal med
sin specialeafhandling skal vise, at han eller hun kan
 formulere en klar problemstilling med relation til det selvvalgte emne,
 identificere og indsamle relevant materiale,
 skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i forhold til emnet,
 strukturere og beskrive emnet systematisk,
 identificere og analysere emnets problemer i overensstemmelse med fagets metode,
 forholde sig selvstændigt til det indsamlede materiale og emnets problemstillinger,
 diskutere og argumentere retligt for mulige løsninger i overensstemmelse med fagets metode og
 formulere sig i et klart og præcist sprog med brug af korrekt faglig terminologi.
Litteratur
Ubegrænset.
Undervisningens organisering
Vejledning, selvstudium og specialeskrivning.

Vurderingskriterier
For karakteren 12 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område demonstrere
udtømmende opfyldelse af fagets læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 2
skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område demonstrere den minimalt
acceptable opfyldelse af fagets læringsmål
Lektionsplan
Der gives vejledning og foretages selvstudium, men der holdes ikke forelæsninger eller gives andre former
for lektioner.
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