
   

  Oversigt over censorvederlag. Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen 

Prøvefag   Beskrivelse   Skriftligt omfang Mundtlig + 
votering  

Norm=samlet vederlag inkl. 
votering, opgavelæsning, 
forberedelse mm.   

Kommunikation på 
dansk tegnsprog  
efter 2. semester   

Prøven er individuel 
Mundtlig prøve hvor 
eksaminanden på dansk tegnsprog 
skal give et referat af en forberedt 
monolog til en tegnsprogsbruger, 
redegøre kort for egne holdninger 
til eller erfaringer med monologens 
emne og til sidst føre en samtale 
med tegnsprogsbrugeren med 
udgangspunkt i monologen og/eller 
monologens emne. 

- 30 min.   1 stud.= 30 min.   

Skrivetolkning   
5. semester 

Prøven er individuel 
Prøven har form af en praktisk 
prøve i skrivetolkning. Materialet til 
prøven består af kommunikation 
på talt dansk optaget på video eller 
fremført live. Tolkningen afleveres 
umiddelbart efter gennemførelsen 
af prøven. 

max 5000 anslag  1 stud.= 30 min.   

Simultantolkning fra 
talt dansk til dansk 
tegnsprog  
efter 6. semester  

Prøven er individuel 
Opgavematerialet er på talt dansk, 
har et fagligt indhold og skal tolkes 
til dansk tegnsprog. Opgaven kan 
være en live-tolkning eller en 
tolkning af en videooptagelse.    

- 30 min.   1 stud. = 30 min.  



Prøvefag   Beskrivelse   Skriftligt omfang Mundtlig + 
votering  

Norm=samlet vederlag inkl. 
votering, opgavelæsning, 
forberedelse mm.   

Simultantolkning fra 
dansk tegnsprog til 
talt dansk 
Efter 6. semester  

Prøven er individuel 
Opgavematerialet er på dansk 
tegnsprog, har et fagligt indhold og 
skal tolkes til talt dansk. Opgaven 
kan være en live-tolkning eller en 
tolkning af en videooptagelse. 

- 30 min.   1 stud. = 30 min. 

Simultan 
dialogtolkning  
Efter 6. semester 

Prøven er individuel 
Dialogen har et lettere fagligt 
indhold og gennemføres som 
fjerntolkning, som den studerende 
optager på video. En dialogdeltager 
er hørende og dansktalende, en er 
døv og taler dansk tegnsprog. 
Tolkningen danner grundlag for 
den studerendes skriftlige 
refleksion.  
Optagelsen har en varighed på i alt 10-
15 min. Den skriftlige opgave et 
omfang på min. 3 og maks. 5 ns. 

- 45 min.   1 stud. = 45 min. 

Bachelorprojekt 
7. semester  

Prøven er individuel eller i gruppe  
Projektet består af en skriftlig 
projektrapport og en 
efterfølgende mundtlig 
eksamination. 
 

1 stud. –25 –45 
normalsider 
2 stud. – 40 – 60 
normalsider.   
 
 

1 stud. – 30 
min. 
2 stud. – 50 
min. 

1 stud = 210 min.   
2 stud. = 290 min 
Hvis den mundtlige eksamination 
gennemføres via tegnsprogstolk 
tillægges yderligere 5 minutter (1 
studerende) eller 10 minutter (2 
studerende) disponibel tid i 
tidsplanen, som censor og 
eksaminator i fællesskab 
vurderer, om der er behov for. 

   

Vedr. ændring eller aflysning af censur fra Tegnsprogs- og Skrivetolkeuddannelsens side: 

Vi bestræber os på, at censor senest 1 uge før eksamensdatoen modtager oplysning om det endelige antal studerende, der skal til prøve via 

WISEflow. Det endelige antal eksamener kan godt afvige fra den oprindelige bestilling hos censorsekretariatet. Der bliver som udgangspunkt kun 

afregnet for gennemførte eksaminationer. 



Hvis en allokering bliver aflyst senere end 3 døgn inden eksamenstidspunktet, så bliver det kompenseret med den aftalte timenorm for 

allokeringen, dog maks. 4 timer. 

Hvis en eksamination bliver aflyst på dagen f.eks. fordi en studerende udebliver fra en mundtlig eksamen, og censor er fremmødt til eksamen, 

honorerer KP for den ikke-afholdte eksamen.  

 

 

    


