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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Bacheloruddannelsen inden for Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet er en akademisk 
uddannelse i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut 
for Æstetiske Fag, Studienævnet for Æstetik og Kultur. 
 
§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er at  

• indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder 
fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og 
kunnen,  

• give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den 
studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse 
problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og  

• give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse 
på en kandidatuddannelse.  

 
§ 3. En bacheloruddannelse med centralt fag i Æstetik og Kultur giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Viden om den moderne æstetiks historie og vigtigste teoridannelser 
• Viden om den moderne kulturs historie og vigtigste teoridannelser 
• Viden om æstetiske relationer og deres funktion i den moderne kultur med særlig vægt på 

nutiden  
• Viden om de enkelte mediale udtryksdimensioner (tekst, billede, lyd, iscenesættelse), deres 

virkemåde og de tilknyttede kunstarter (litteratur, billedkunst, musik og teater) 
• Kendskab til og færdighed i anvendelsen af de vigtigste moderne paradigmer for forståelse og 

fortolkning af kunstværker og andre æstetiske fænomener 
• Viden om de æstetiske fags videnskabshistorie og erkendelsesteoretiske historie 
• Færdighed i litteratur- og informationssøgning  
• Færdighed i mundtlig og skriftlig formidling 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne analysere tekster, billeder, lyd og iscenesættelser hver for sig og i deres samspil 
• Kunne beskrive og vurdere æstetiske og kulturelle fænomener/værker og deres 

betydningspotentiale under hensyntagen til deres specifikke kontekst, herunder institutionelt 
og samfundsmæssigt 

• Kunne søge og anvende information på en kritisk, selvstændig, velovervejet og relevant måde 
• Kunne formidle indsigter og vurderinger skriftligt og mundtligt til forskellige, definerede 

målgrupper 
• Kunne deltage og navigere i forskellige betydningsproduktionsprocesser, især æstetiske og 

kunstneriske sådanne og kunne indgå i samarbejde med andre deltagere med forskellige 
faglige kompetencer og perspektiver 
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Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur forudsætter en gymnasial adgangsgivende 
eksamen. Herudover forudsættes det at den studerende har tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne 
læse den relevante faglitteratur. Fagets forskningstradition gør gode læsefærdigheder i engelsk 
nødvendige, ligesom en vis læsefærdighed i tysk og evt. et romansk sprog formodes tilegnet i løbet af 
studiet. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat 
uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære 
foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. 
Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende 
studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig 
orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. En bacheloruddannelse med Æstetik og Kultur som centralt fag består af 2 års studier i Æstetik og 
Kultur kombineret med 1 års studier inden for et andet fagligt område.  
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb 
relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere 
discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og 
kompetencer. 
 
§ 8.  En bacheloruddannelse med hovedvægt i det humanistiske område giver ret til betegnelsen BA 
med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: 
Bachelor of Arts (BA) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages 
om. 
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§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Æstetik og 
Kultur kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i 
usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige 
opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt 
over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen 
nødvendige niveau. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller 
emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål 
eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 15. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, 
der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes 
individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af fem studerende.  
 
§ 16. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, 
fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. For prøver der indgår i førsteårsprøven, jf § 27 skal resultatet af første forsøg være meddelt den 
studerende inden 1. august.  
 
Stk. 4. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet 
hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår 
bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
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Stk. 5. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 
godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne 
bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan 
tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på 
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende 
fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal 
bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet 
offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement 
der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om 
universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af 
ECTS-point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: F.eks. 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) 
prosa, 30 vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst fra før 1700 tæller 3-dobbelt. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 22. Studienævnet for Æstetik og Kultur kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 23. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Æstetik og Kultur kan afvikles på to måder:  
 

• 2 års grundfag kombineret med et etårigt suppleringsfag 
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• 2 1/4 års grundfag kombineret med 3/4 års individuelt tilrettelagt suppleringsfag 
 
 
 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Æstetik og Kultur består af følgende moduler: 

- Æstetik-modul. Modulet vægter 25 ECTS-point i uddannelsen. 
- Kultur-modul. Modulet vægter 25 ECTS-point i uddannelsen. 
- Tværmedialt laboratorium. Modulet vægter 45 ECTS-point i uddannelsen. 
- Formidlingsmodul (hjælpedisciplin). Modulet vægter 5 ECTS-point i uddannelsen. 
- Studium Generale. Modulet vægter 10 ECTS-point i uddannelsen. 
- Valgfag (10 ECTS-point) 
- Bachelorprojekt. Modulet vægter 15 ECTS-point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Æstetik-modulet består af følgende discipliner: 

- Æstetik I  
- Æstetik II  

 
Stk. 3. Kultur-modulet består af følgende discipliner: 

- Kultur I  
- Kultur II  
 

Stk. 4. Tværmedialt laboratorium består af følgende discipliner: 
- Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 
- Tværmedialt produktionsprojekt 
- Tværgående undersøgelsesprojekt 

 
Stk. 5. Formidlingsmodulet (hjælpedisciplinen) består af følgende discipliner: 

- Formidling 
        
Stk. 6. Modulet Studium Generale består i følgende disciplin: 
       -   Studium Generale 
 
Stk. 7. Modulet Bachelorprojekt består af udarbejdelsen af et større skriftligt projekt.  
 
Stk. 8. Prøven i Bachelorprojektet aflægges som en del af suppleringsfaget med mindre den 
studerende vælger et individuelt tilrettelagt tilvalg. I så fald aflægges BA-projektet på grundfaget  
 
Stk. 9. Modulet Valgfag består af et eller flere forløb på Institut for Æstetiske Fag eller evt. andetsteds. 
 
§ 25. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Æstetik-modul: 
 
Æstetik I 
 
Æstetik II 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
15 
 
10 

 
 
Best./Ikke best. 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
3. semester 
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Kultur-modul: 
 
Kultur I 
 
Kultur II 
 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
15 
 
10 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
3. semester 

Tværmedialt 
laboratorium: 
 
Tværmedialt 
produktionsprojekt 
 
Mediale udtryks-
dimensioner 1  
 
Mediale udtryks-
dimensioner 2 
   
Tværgående 
undersøgelsesprojekt 
 

 
 
 
Intern 
 
 
Ekstern 
 
 
Intern 
 
 
 
Intern 

 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
15 

 
 
 
Best./Ikke best. 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
2. semester 
 
 
2. semester 
 
 
2. semester 
 
 
4. semester 
 

Formidlingsmodul: 
 
Formidling 
 

 
 
Intern 

 
 
5 

 
 
Best./Ikke best. 

 
 
4. semester 

Studium Generale: 
 
Studium Generale 
 

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 

Valgfag: 
 
Valgfag 
 

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
Best./Ikke best. 

 
 
4. semester 

Bachelorprojekt  
 
Bachelorprojekt 
 

 
 
Ekstern 

 
 
15 

 
 
7-trinsskala 

 
 
5. semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
Normalt studieforløb 
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 
 
Æstetik I    15 ECTS 
 
 

 
Tværmedialt 
laboratorium    
 
30 ECTS  

 
Studium Generale  
10 ECTS 
 
 

 
Tværgående 
undersøgelsesprojekt  
15 ECTS 
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Kultur I      15 ECTS 

 
Æstetik II   10 ECTS 

 
Formidling 5 ECTS 

Tværmedialt 
laboratorium    
Incl. studieintroducerende 
elementer (bibliotek, 
informationssøgning, 
pilotprojekt) 

 
Tværmedialt 
produktionsprojekt 
10 ECTS 
 
Mediale  
udtryksdimensioner 1 
10 ECTS 
 
Mediale  
udtryksdimensioner 2 
10 ECTS 

 
Kultur II    10 ECTS 
 
 

 
Valgfag  10 ECTS 
 

 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Æstetik II når Æstetik I er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Kultur II, når Kultur I er bestået. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Tværgående undersøgelsesprojekt, når 
prøverne i Æstetik I og II, Kultur I og II samt Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 er bestået. 
 
Stk. 4. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige andre prøver 
på de to første år af bacheloruddannelsen er bestået. 
 
§ 27. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne 
fortsætte uddannelsen, deltage i prøverne i Æstetik I og Kultur I, som indgår i førsteårsprøven.  
 
Stk. 2. Prøverne i henhold til Stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter 
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
  
Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med Stk. 2, bortfalder adgangen 
til et nyt eksamensforsøg. 
 
§ 28. Hvis prøverne i henhold til § 27 ikke er beståede inden udgangen af første studieår, kan den 
studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden 
udgangen af september. 
 
§ 29. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan 
give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner  
 
§ 30. Æstetik-modulet består af følgende discipliner: 

- Æstetik I  
- Æstetik II  
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§ 31. Æstetik-modulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer (i form af viden, forståelse og færdigheder) inden for 
følgende områder:  
• Viden om det moderne æstetikbegreb og dets historie 
• Kendskab til de vigtigste teoridannelser inden for moderne æstetik og betydningsproduktion (fx 

romantisk æstetik og dens videreførelse i den kontinentale æstetik, analytisk æstetik, 
receptionsæstetik) 

• Kendskab til og færdigheder i anvendelse af de vigtigste paradigmer for forståelse og fortolkning 
af æstetiske fænomener og relationer, herunder kunst (fx hermeneutiske, biografiske, realistisk-
repræsentationelle, fænomenologiske, receptionsæstetiske; smagsdomsrelationens konstitution) 

• Kendskab til og færdigheder i gennemførelse af æstetisk analyse: forskellige metoder og vigtige 
traditioner 

• Færdigheder i analyse af æstetisk, herunder multi- og tværmedial, kommunikation og handling 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne analysere enhver slags moderne kunstnerisk og æstetisk kommunikation i relation til 

generelle betydningsgenererende fænomener og aktiviteter 
• Kunne beskrive og vurdere æstetiske og betydningsproducerende fænomener, kunst såvel som 

andre, f.eks. tvær- og multimediale, æstetiske fænomener i en given nutidig kontekst 
• Kunne afdække og formulere forholdet mellem kunst, det æstetiske og betydningsproduktion i 

almindelighed samt det æstetiskes betydningspotentiale i en given nutidig kontekst 
 
§ 32. Æstetik I (Aesthetics I) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen rummer en systematisk indføring i de vigtigste analysemetodologiske paradigmer (fx 
hermeneutiske, biografiske, realistisk-repræsentationelle, fænomenologiske, receptionsæstetiske) med 
henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og operere inden for sådanne forskellige 
analytiske metoder. Det klassiske æstetikbegreb hos Baumgarten og Kant bliver introduceret, 
herunder især den æstetiske smagsdoms fænomenologi. Endelig rummer disciplinen et kort rids af 
æstetikkens historie frem til i dag. Undervisningen foregår på mindre hold (op til ca. 30) og veksler 
mellem forelæsninger, temadiskussioner, studenteroplæg og skriftlige øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere ”værker” (kunstværker, massemedieprodukter eller andre 
artefakter, situationer etc.) efter udvalgte metodiske tilgange samt kritisk kunne placere analysens 
metodiske fremgangsmåde. Analyserne skal kunne relateres til den æstetiske tænkning. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen er prøven 
en fri skriftlig opgave. Opgaven (vejl. omfang: 5-8 sider) omfatter analyse af et eller flere selvvalgte 
”værker” (artefakt, situation etc.) efter aftale med faglæreren samt en kritisk refleksion over og 
placering af analysens metodiske fremgangsmåde.  
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 15 ECTS-point 
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b) bunden skriftlig prøve. Opgaven omfatter analyse af et eller flere udleverede værker/artefakter efter 
opgivne metodiske principper (fx i form af en teoretisk tekst), herunder en placering af forholdet 
mellem analyse og principper. 
Hjælpemidler: Ingen 
Varighed: 4 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 15 ECTS-point 
 
§ 33. Æstetik II (Aesthetics II) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at indlære og opøve æstetisk analyse af forskellige æstetiske artefakter 
med blik for historiske, typologiske og mediale forskelle og under kritisk indreflektering af analysens 
position. Dette skal bl.a. ske på baggrund af et sikkert overblik over æstetikkens historie fra 
Baumgarten til i dag, herunder æstetikkens forhold til kunstteorien. Overblikket omfatter den 
romantiske tradition og dens fortsættelse i den ”spekulative”, kontinentale (Hegel, Nietzsche, 
Heidegger, Adorno); den analytiske tradition i det 20. årh.; opbruddene gennem fænomenologisk 
kunstteori i bl.a. receptionsæstetik, pragmaticistisk filosofi/æstetik samt bredere, sociologisk 
orienteret æstetisk tænkning. Samtidig skal der grundlæggende indføres i den æstetiske praksis’ 
historiske forandring i det Moderne, med modernismen som omdrejningspunkt. Undervisningen 
foregår på mindre hold (op til ca. 30) og veksler mellem forelæsninger, temadiskussioner, 
studenteroplæg og skriftlige øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere samt historisk og typologisk placere ”værker” (kunstværker, 
massemedieprodukter eller andre artefakter, situationer etc.), herunder teoretisk kunne placere 
analysers metodiske fremgangsmåde og teoretiske horisont. Den studerende skal endvidere kunne 
forholde sådanne analyser til en given problemstilling/rammesætning. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er mundtlig og består i analyse af et eller flere ved eksamen udleverede værker (”prima vista”) 
samt kritisk diskussion af analyse og værker med baggrund i et selvvalgt problemfelt inden for 
disciplinens faglige område. Problemfeltet defineres af en selvvalgt formulering (½-1 side), som den 
studerende afleverer til faglæreren senest 14 dage før eksamen, og som skal godkendes af denne. 
Prøveform: Individuel 
Hjælpemidler: Egne notater samt de ved eksamen udleverede værker 
Forberedelsestid: 20 min. 
Varighed: 20 min. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
§ 34. Kultur-modulet består af følgende discipliner: 

- Kultur I 
- Kultur II 

 
§ 35. Kultur-modulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer (i form af viden, forståelse og færdigheder) inden for 
følgende områder: 
• Viden om det moderne kulturbegreb og dets historie 
• Kendskab til de vigtigste teoridannelser inden for moderne kultur og kulturhistorie 
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• Kendskab til og færdighed i anvendelse af de vigtigste paradigmer for forståelse og udlægning af 
den moderne kultur som kontekst for æstetisk kommunikation og handling, herunder kunst 

• Kendskab til og færdighed i anvendelse af kulturanalysens forskellige metoder, teorier og vigtige 
traditioner (paradigmer): antropologisk, sociologisk, æstetisk og filosofisk kulturanalyse  

• Færdigheder i kulturanalyse i bred helhedsorienteret og i smallere institutionsorienteret samt 
kulturpolitisk forstand 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne analysere forskelligartede nutidige kulturelle fænomener og institutioner 
• Kunne beskrive, analysere og vurdere kulturelle fænomener samfundsmæssigt og institutionelt 
• Kunne reflektere over forholdet mellem kultur, kunst og æstetiske relationer i almindelighed samt 

over samtidskulturen som helhed, dens institutioner og dens kulturhistoriske forudsætninger  
 
• Kunne samarbejde i grupper, værdsætte individuelle forskelle og yde konstruktiv, gensidig kritik 

samt kunne identificere og undersøge problemstillinger i det kulturelle felt og dets institutioner 
 
§ 36. Kultur I (Culture I) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er en introduktion til den moderne kultur, herunder kultur- og 
modernitetsbegreberne, og en basal indføring i den moderne kulturhistorie og -analyse, som skal sætte 
den studerende i stand til i et samtidsanalytisk perspektiv at kunne identificere og analysere centrale 
problemstillinger i den moderne kultur. Disciplinen skal endvidere bibringe den studerende et 
overblik over de vigtigste måder at forstå og begrebsliggøre det moderne og kulturen på. Det moderne 
(dvs. det sekulariserede samfund siden ca. 1750) præsenteres i sine epokale og modale betydninger 
samt i relation til (sociologisk-filosofisk) modernitet og modernisme. Der introduceres til æstetiske, 
antropologiske og sociologiske kulturbegreber, konkretiseret gennem historiske og aktuelle 
kulturanalyser, som samlet belyser hovedlinjerne i den kulturhistoriske udvikling og i kulturanalysen 
siden oplysningstiden. Undervisnings- og arbejdsformerne (på hold med op til ca. 30) veksler mellem 
forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg. Disse udarbejdes typisk i grupper og peger 
frem mod eksamen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne identificere og analysere centrale problemstillinger i den moderne kulturs 
udvikling samt kunne diskutere de vigtigste måder at forstå og begrebsliggøre det moderne og 
kulturen på. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges 
en prøve bestående af en rapport og en mundtlig diskussion. I rapporten (vejl. 3 sider pr. studerende) 
redegøres for et mundtligt oplæg, den studerende har holdt i fællesskab med andre studerende i 
forbindelse med undervisningen. Til diskussionen opgiver den studerende herudover mindst 3 af de i 
undervisningen behandlede tekster (minimum 100 sider i alt). Eksaminationen former sig som en 
dialog om de historiske og analytiske forbindelser og forskelle mellem de problemstillinger, som 
behandles i hhv. rapporten og i de opgivne tekster. 
Rapporten kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af rapporten, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 3-5 
studerende per opgave. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. 
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Såfremt rapporten er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i 
eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
Prøveform: Individuel prøve. 
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: Ingen 
Varighed: 15 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 15 ECTS-point 
 
b) Prøven er en bunden skriftlig opgave (vejl. omfang 10 sider) med efterfølgende mundtlig eksamen. 
Faglæreren fastlægger et pensum på 750 sider. På baggrund heraf stilles en opgave, som besvares 
skriftligt Den mundtlige eksamination former sig som en dialog om opgaven, perspektiveret af det 
fastlagte pensum. 
Prøveform: Individuel.  
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: Ingen 
Varighed: Der gives 14 dage til besvarelsen af den skriftlige opgave, 20 minutter til den mundtlige.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 15 ECTS-point 
 
§ 37. Kultur II (Culture II) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at fokusere på kulturlivet i en smallere, institutionsorienteret forstand 
(hvor der i Kultur I blev arbejdet med kultur i en bred, helhedsorienteret betydning af ordet). På 
baggrund af Kultur I´s historiske og analytiske indsigter studeres kulturen i den smallere betydning 
som et særskilt felt i det moderne samfund, herunder kunstens placering heri. Der introduceres til 
centrale teoridannelser inden for feltet, og der arbejdes analytisk med aktuelle problemstillinger og 
cases inden for kulturens institutionaliseringer og politik, herunder med det lokale, det nationale og 
det internationale niveau og fx. med temaer som kulturel globalisering, mediekultur, new public 
management i kultur- og erhvervspolitik, kulturpolitikkens historie, sammenlignende international 
kulturpolitik. Undervisnings- og arbejdsformerne (på hold op til ca. 30) veksler mellem forelæsninger 
og holdundervisning med studenteroplæg. Studenteroplæggene udarbejdes typisk i grupper og peger 
frem mod eksamen. Endvidere indgår institutionsbesøg, gæster og de studerendes arbejde med cases 
fra det kulturelle felt i undervisningen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal ud fra de introducerede teorier og den grundlæggende historiske viden om 
kulturens institutionaliseringer og politik kunne analysere det aktuelle kulturlivs karakter og 
problemstillinger, herunder kunstens placering i det kulturelle felt som helhed. Endvidere skal den 
studerende på elementært niveau kunne analysere kulturpolitiske og kulturinstitutionelle cases.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen er prøven 
en fri skriftlig opgave i forlængelse af en eller flere af undervisningens problemstillinger (vejl. omfang 
10 sider). 
Prøveform: Individuel. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, 
dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-point 
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b) Prøven er en bunden skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig prøve. Faglæreren fastlægger et 
pensum på 750 sider fordelt på mindst 10 enheder. På baggrund heraf stilles en opgave, som besvares 
skirftligt (vejl. omfang er 10-15 sider). Den mundtlige eksamination former sig som en dialog om 
opgaven perspektiveret af det fastlagte pensum. 
Prøveform: Individuel.  
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: Ingen 
Varighed: Der gives 14 dage til besvarelsen, 20 minutter til den mundtlige diskussion. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 10 ECTS-point 
  
§ 38. Modulet i tværmedialt laboratorium består af følgende discipliner: 

- Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 (tekst, billede, lyd, iscenesættelse)  
- Tværmedialt produktionsprojekt 
- Tværgående undersøgelsesprojekt 

 
§ 39. Modulet i tværmedialt laboratorium giver de studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Viden om og færdigheder i analyse af æstetiske relationer (kommunikation og handling), deres 

virkemåder samt deres enkeltmediale udtryksdimensioner (tekst, billede, lyd, iscenesættelse),  
• Viden om og færdighed i analyse af de dertil knyttede kunstarter og kunstværker (litteratur, 

billedkunst, musik og teater) 
• Forståelse af og færdigheder i tværmedial analyse af æstetiske fænomener og relationer 

(kommunikation og handling)  
• Kendskab til enkelt- og multimedial produktion, æstetiske produktionsprocesser samt disses 

virkemåde og organisatoriske potentialer 
• Forståelse af og færdigheder i tværgående analyse af æstetiske fænomener/relationer i deres 

kulturelle bestemmelse og kontekst. 
• Færdighed i litteratur- og informationssøgning 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne analysere tekster, billeder, lyd og iscenesættelser samt deres multi- og tværmediale 

kombinationer 
• Kunne analysere disse udtryksdimensioners forskellige brug og virkemåder, blandt andet i de 

respektive kunstarter og særligt i en nutidig kulturel kontekst. 
• Kunne analysere og vurdere forskellige typer tekster, billeder, lyd, iscenesættelser samt tvær- og 

multimediale kombinationer heraf 
• Kunne afdække og formulere forskelle, ligheder samt relationer mellem de enkelte mediale 

udtryksdimensioner, deres brug og virkemåde samt deres betydningspotentialer 
• Kunne formulere, strukturere og gennemføre et selvstændigt, tværgående undersøgelsesprojekt i 

samarbejde med andre, hvori der indgår såvel (tvær)mediale som æstetiske og kulturelle 
dimensioner. 

• Kunne søge og anvende information på en kritisk, selvstændig, velovervejet og relevant måde 
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§ 40. Mediale udtryksdimensioner 1 (tekst, billede, lyd, iscenesættelse)  
(Modes of Medial Expression 1) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er en indføring i de enkeltmediale udtryksdimensioner (tekst, billede, lyd, 
iscenesættelse) og disses særlige virkemåder og forskellig brug, herunder de respektive kunstarter 
(litteratur, billedkunst, musik og teater). Udtryksdimensionerne studeres i deres aktuelle udfoldelse, 
herunder i deres kombinationer, og set i relation til deres historiske tilblivelser, traditioner og 
forandringer. Der arbejdes analytisk med æstetiske betydningsprocesser og med æstetiske 
produktionsprocesser, enkelt- og multimedialt og organiseret i afvekslende forløb, workshops, 
øvelsesopgaver, pilotprojekter m.m., som er tilrettelagt af en laboratorieansvarlig og et lærerteam, der 
tilsammen dækker alle mediale udtryksdimensioner. Der arbejdes endvidere med 
studieintroducerende elementer, herunder bibliotek, litteratur- og informationssøgning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere forskellige enkeltmediale udtryksdimensioner, værker og 
fænomener med udvalgte, forskellige analytiske greb og metoder samt relateret til en given æstetisk 
og kulturel ramme. Den studerende skal endvidere demonstrere informationskompetence (opsøgning, 
vurdering og brug af information og forskellige kilder). 
 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen samt 
tilfredsstillende besvarelse af løbende øvelsesopgaver udgøres prøven af en fri skriftlig opgave (vejl. 
omfang 10 sider). De to prøver i Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 (§§ 40 og 41, se nedenfor) skal 
tilsammen dække mindst 3 udtryksdimensioner (af de 4: tekst, billede, lyd, iscenesættelse).  
Prøveform: Individuel. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
b) Prøven er en bunden skriftlig prøve, som omfatter analyse af flere, forskellige eksempler på 
enkeltmediale udtryksdimensioner eller værker udvalgt blandt de opgivne værker. Til prøven opgives 
15 værker plus 500 siders sekundærlitteratur, fordelt på forskellige mediale udtryksdimensioner efter 
aftale med faglæreren. På baggrund heraf aflægger den studerende en skriftlig prøve under tilsyn. De 
to prøver i mediale udtryksdimensioner 1 og 2 (§§ 40 og 41, se nedenfor) skal tilsammen dække 
mindst 3 udtryksdimensioner (ud af de 4: tekst, billede, lyd, iscenesættelse). 
Prøveform: Individuel.  
Hjælpemidler: De opgivne værker. 
Varighed: 6 timer.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
§ 41. Mediale udtryksdimensioner 2 (tekst, billede, lyd, iscenesættelse)  
(Modes of Medial Expression 2) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er en indføring i de enkeltmediale udtryksdimensioner (tekst, billede, lyd, 
iscenesættelse) og disses særlige virkemåder og forskellige brug, herunder de respektive kunstarter 
(litteratur, billedkunst, musik og teater). Udtryksdimensionerne studeres i deres aktuelle udfoldelse, 
herunder i deres kombinationer, og set i relation til deres historiske tilblivelser, traditioner og 
forandringer. Der arbejdes analytisk med æstetiske betydningsprocesser og produktionsprocesser, 
enkelt- og multimedialt og organiseret i afvekslende forløb, workshops, øvelsesopgaver, pilotprojekter 
m.m., som er tilrettelagt af en laboratorieansvarlig og et lærerteam, der tilsammen dækker alle 
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mediale udtryksdimensioner og de tilhørende kunstarter. Der arbejdes endvidere med 
studieintroducerende elementer, herunder bibliotek, litteratur- og informationssøgning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere forskellige enkeltmediale udtryksdimensioner, værker og 
fænomener med udvalgte, analytiske greb og metoder samt relateret til en given æstetisk og kulturel 
ramme. Den studerende skal endvidere demonstrere informationskompetence (opsøgning, vurdering 
og brug af information og forskellige kilder). 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a)Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen samt 
tilfredsstillende besvarelser af løbende øvelsesopgaver udgøres prøven af en bunden skriftlig 
ugeopgave (vejl. omfang 10 sider). De to prøver i Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 (§§ 40 og 41, se 
ovenfor) skal tilsammen dække mindst 3 udtryksdimensioner (af de 4: tekst, billede, lyd, 
iscenesættelse). 
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-point 
b) Prøven er en bunden skriftlig prøve, som omfatter analyse af flere, forskellige eksempler på 
enkeltmediale udtryksdimensioner eller værker udvalgt blandt de opgivne værker. Til prøven opgives 
15 værker plus 500 siders sekundærlitteratur, fordelt på forskellige mediale udtryksdimensioner efter 
aftale med faglæreren. På baggrund heraf aflægger den studerende en skriftlig prøve under tilsyn. De 
to prøver i Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 (§§ 40 og 41, se ovenfor) skal tilsammen dække 
mindst 3 udtryksdimensioner (af de 4: tekst, billeder, lyd, iscenesættelse). 
Prøveform: Individuel 
Hjælpemidler: De opgivne værker 
Varighed: 6 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
§ 42. Tværmedialt produktionsprojekt (Intermedial Production Project) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er en praktisk organisering og en konkret, skabende afprøvning af enkelt- 
og multimediale udtryksdimensioner (tekst, billede, lyd, iscenesættelse), anvendt som virkemidler i 
arbejdet med en større tværæstetisk produktion. Processen skal føre frem til en (offentlig) 
præsentation af et ”værk”, ligesom den også gøres til genstand for en analyserende undersøgelse i 
henseende til virkemåde, kommunikation og organisatoriske potentialer. Der arbejdes med en samlet 
ramme for et hold (op til ca. 30) og koncentreret i ca. 2 ugers arbejde. Undervisnings- og 
arbejdsformen veksler mellem oplæg, brainstorm, gruppearbejde i mindre, selvorganiserede og 
tematiserede eller specialiserede arbejdsgrupper, workshops, træning, gennemspilning, fremførelse og 
præsentation af det færdige produktionsprojekt (i form af en performance, installation, forestilling 
e.l.).  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal have elementær færdighed i, kunne organisere, fremstille og præsentere æstetiske 
produktioner under inddragelse af forskellige mediale udtryksdimensioner (tekst, billede, lyd, 
iscenesættelse). I forlængelse heraf kunne analysere processen og dens forskellige potentialer, f.eks. 
kommunikative, virknings- og handlingsmæssige samt organisatoriske. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende deltager aktivt og tilfredsstillende i en eller flere produktionsprojekter på faget, 
svarende til mindst to ugers fuldtidsarbejde. Projektet skal resultere i mindst en produktion med intern 
målgruppe. Projektet og dets processer dokumenteres undervejs gennem log- eller dagbogsnotater, 
som danner udgangspunkt for den studerendes bidrag til det afsluttende analyse- og 
evalueringsseminar med oplæg i grupper eller individuelt fra projektets deltagere. Vejl. omfang pr. 
studerende: 10-15 minutters oplæg.  
Studienævnet kan efter ansøgning godkende deltagelse i eksterne produktionsprojekter. 
Prøveform: Undervisningsdeltagelse, individuel prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
§ 43. Tværgående undersøgelsesprojekt (Cross Disciplinary Exploratory Project) 
Disciplinbeskrivelse  
I disciplinen formuleres en (tema)ramme, der skal kunne omfatte såvel den tværmediale, som den 
æstetiske og den kulturelle dimension af uddannelsens fagområde. Rammen fastlægges af en 
projektansvarlig og et lærerteam i samarbejde med de studerende. Der introduceres til rammen via en 
række forelæsninger, ligesom der (bl.a. gennem pilotprojekter m.m.) introduceres til projekt- og 
undersøgelsesarbejdet. På baggrund heraf arbejder de studerende selvstændigt og i mindre grupper 
med undersøgelsesprojekter og udvalgte problemstillinger inden for rammen. Undersøgelsesprojektet 
 
foregår under vejledning af lærerteamet, som sammen med den projektansvarlige også organiserer det 
opsamlende og evaluerende afslutningsseminar med gensidige fremlæggelser, kritik og diskussion.    
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne formulere og udføre et 
undersøgelsesprojekt inden for en fastlagt (tema)ramme, som knytter sig til fagets tværmediale, 
æstetiske og kulturelle stofområder og problemstillinger. Endvidere skal den studerende kunne 
anvende fagets grundlæggende begreber og metoder og kunne beskrive, analysere og vurdere de 
valgte undersøgelsesområder, genstande og relationer. Endelig skal den studerende kunne formidle 
undersøgelsesprojektets indhold og resultater såvel skriftligt som mundtligt.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen og 
undersøgelsesprojektet er prøven en fri skriftlig opgave i form af en undersøgelsesrapport. Denne 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende (3-5 studerende per gruppe), dog således at alle 
opgavens dele, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Vejledende omfang: 10-15 sider pr. studerende. Den skriftlige prøve efterfølges af en 
mundtlig eksamination, hvori den skriftlige, indleverede rapport formidles og diskuteres. Prøvens to 
dele bedømmes som en helhed. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre 
studerende. Rapportens medforfattere må ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige 
prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
Prøveform: Individuel prøve, skriftlig + mundtlig.  
Varighed mundtlig del: 15 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 15 ECTS-point 
 
b) Den studerende formulerer et undersøgelsesprojekt, som skal omfatte såvel de tværmediale, 
æstetiske som kulturelle dimensioner i uddannelsens fagområde. Til undersøgelsesprojektet opgives et 
pensum på 500 sider og 10 værker. Undersøgelsesprojektet godkendes af Studienævnet. Den 
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studerende aflægger på baggrund af pensum en skriftlig prøve i form af en fri hjemmeopgave 
Vejledende omfang er 20 sider pr. studerende. Den skriftlige prøve efterfølges af en mundtlig 
eksamination, hvori den indleverede undersøgelsesopgave formidles og diskuteres under inddragelse 
af det opgivne pensum.  Prøvens to dele bedømmes som en helhed. Den mundtlige prøve kan ikke 
aflægges sammen med andre studerende. Opgavens eventuelle medforfattere må ikke være til stede i 
eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
Prøveform: Individuel prøve, skriftlig + mundtlig 
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: 20 minutter 
Varighed mundtlig del: 20 minutter pr. studerende  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 15 ECTS-point 
 
§ 44. Modulet i formidling består af følgende discipliner: 

- Formidling 
 
§ 45. Modulet i formidling giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Færdigheder i skriftlig formidling og kendskab til dens forskellige teknikker, genrer og 

målgrupper 
• Viden om kommunikationsteorier og formidlingsformer 
• Kendskab til anvendt retorik, stilistik, argumentations- og diskursanalyse 
• Viden om og færdigheder i informationssøgning, herunder forståelse af kildebevidsthed, 

kildekritik og kildeanvendelse 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne analysere forskellige formidlingsformer, -genrer og -processer 
• Kunne, vurdere og anvende forskellige formidlingsformer og -genrer 
• Kunne afdække og vurdere forholdet mellem viden om æstetik og kultur og formidlingen heraf 
• Kunne opsøge og anvende forskellige teknikker, redskaber og metoder i informations- og 

kildesøgning 
• Kunne omsætte indhentet information og viden i bevidste, sprogligt klare og levende 

formidlingsformer rettet mod forskellige og sammensatte målgrupper og kontekster 
• Kunne samarbejde om formidling med andre og i grupper med forskellige faglige og sociale 

kompetencer og perspektiver 
 
§ 46. Formidling (Presentation and Communication) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at introducere nogle centrale værktøjer og teknikker i arbejdet med 
informationssøgning bredt og gennem forskellige medier, men med særlig fokus på IT og internet, 
herunder introducerende til forskellige databaser og søgemaskiner. Endvidere at træne den studerende 
i mundtlig og skriftlig formidling, dens teknikker, genrer og målgrupper. Der introduceres til 
kommunikationsteori, stilistik, retorik og diskursanalyse, og der arbejdes med skriftlige og mundtlige 
øvelser med henblik på de for æstetik og kultur relevante formidlingsformer.  
 
 



 

 18

Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal ud fra viden om og erfaring med informationssøgningsteknikker og -muligheder 
kunne søge efter relevante kilder og informationer, herunder kritisk kunne vurdere og udvælge 
information og kilder ud fra en kritisk kildebevidsthed, dvs. spørgsmålet om et nødvendigt 
informations- og kildebehov samt informations- og kildeanvendelighed. Endvidere skal den 
studerende kunne beskrive, analysere, vurdere og anvende forskellige relevante formidlingsformer i 
relation til æstetik og kultur.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Den studerende deltager aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende i undervisningen og de dertil 
knyttede informationssøgnings- og formidlingsøvelser. Undervisningen kan (delvis) tilrettelægges 
som en del af eller integreret i andre moduler og discipliner. 
Prøveform: Individuel  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 ECTS-point 
 
b) Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af en mundtlig eksamination. Den studerende 
opgiver et pensum på min. 300 sider. Opgaven, hvis vejl. omfang er 15 sider, skal indeholde en 
beskrivelse af en konkret informationssøgningsproces og en konkret formidlingsproces, i alt 
bestående af mindst tre praktiske øvelser med efterfølgende teoretisk refleksion over disse. I den 
efterfølgende mundtlige eksamination besvarer den studerende i diskussionsform spørgsmål stillet på 
baggrund af opgaven og det opgivne pensum. De to prøver bedømmes under ét. 
Prøveform: Individuel.  
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: 20 minutter 
Varighed: 20 minutter  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 ECTS-point 
 
§ 47. Modulet Studium Generale består af følgende discipliner: 

- Studium Generale  
 
§ 48. Modulet Studium Generale giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Indsigt i de vigtigste videnskabelige teorier og metoder inden for fagområdet 
• Kendskab til humanvidenskabernes teorihistorie 
• Viden om universitetets og humanvidenskabernes historiske og aktuelle rolle i kultur- og 

samfundslivet 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• evnen til at reflektere forskellige videnskabsteoretiske positioners styrker og svagheder i konkrete 

anvendelsessammenhænge (i fx forskning, undervisning, kunst, kultur og bredere offentlighed) 
• evnen til kritisk refleksion af videnskabens brug i samfundsmæssig praksis 
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• evnen til at gribe en konkret problemstilling an på en metodisk reflekteret måde og udvælge de 
hertil passende teoretiske og analytiske værktøjer 

 
§ 49. Studium Generale (Studium Generale - Theory of the Humanities) 
Disciplinbeskrivelse 
Gennem et repræsentativt udvalg af nyere teoridannelser, metoder og forskningstraditioner 
præsenteres fagområdets videnskabelige grundlagsproblemer. Studium Generale placerer det enkelte 
fag i en bredere filosofisk, videnskabshistorisk og samfundsmæssig sammenhæng. Der indføres i 
fællesæstetiske, fælleshumanistiske og fællesuniversitære problemstillinger og i universitetets og 
humanioras historie som lærdoms-, videnskabs- og kulturinstitution. Såvel det enkelte fag som 
humaniora præsenteres i sine historiske og aktuelle relationer til andre fag og fakulteter. 
Undervisnings- og arbejdsformer kombinerer store fællesforelæsninger (på institutniveau) med 
holdundervisning og øvelsesforløb (på afdelingsniveau). 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal have opnået et alment kendskab til problemstillinger, som er fælles for 
universitetets fag i almindelighed og for de humanistiske og æstetiske fag i særdeleshed, herunder 
disses historiske og aktuelle rolle i kultur- og samfundslivet. Specielt skal den studerende demonstrere 
kendskab til de vigtigste teorier, metoder og forskningstraditioner inden for de humanistiske og 
æstetikfaglige vidensfelter. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen er prøven 
en fri skriftlig opgave. Opgaven skal ligge inden for horisonten af undervisningens gennemgåede stof 
og forholde sig til flere videnskabsteoretiske positioner og tekster. Opgavens vejledende omfang er 12 
sider per studerende. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog 
således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand 
for individuel bedømmelse. 
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
b) Prøven er en fri skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig prøve. Ved den mundtlige prøve 
diskuteres opgaven i relation til et eller flere tværgående spørgsmål stillet på baggrund af et pensum, 
som bestemmes af faglæreren og som er på min. 800, max. 1000 sider. Opgavens vejl. omfang er 12 
sider. 
Prøveform: Individuel skriftlig og mundtlig  
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: 30 minutter 
Varighed: 20 minutter  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
§ 50. Modulet Valgfag består af følgende discipliner: 

- Valgfag 
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§ 51. Modulet Valgfag giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder  
• Indsigt i udvalgte afgrænsede æstetikfaglige problemstillinger og/eller temaer 
• Forståelse af de udvalgte æstetikfaglige problemstillinger/temaer i enkeltfagligt og/eller flerfagligt 

perspektiv 
• Indsigt i de for emnet relevante teoridannelser og faglitteratur 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med valgfagets problemstillinger skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer 
• Evne til at kunne anskue og reflektere over fagspecifikke problemstillinger og tilgange i en 

interdisciplinær eller fagligt beslægtet kontekst 
• Evne til at kunne supplere sin centrale faglighed under hensyntagen til udvikling af en individuel 

kompetenceprofil 
 
§ 52. Valgfag (Elective subject) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen Valgfag består af et af studienævnene udbudt undervisningsforløb, som er afgrænset fx i 
forhold til et bestemt tema, en tematik eller en problemstilling og som har æstetikfaglig, tvær- eller 
multiæstetisk karakter.  
Valgfag giver den studerende mulighed for at følge et undervisningsforløb efterfulgt af eksamen på en 
af de fem afdelinger ved Institut for Æstetiske Fag. Derved åbnes for at den studerende får kendskab 
til andre æstetikfaglige perspektiver end de, der tilbydes ved det centrale fag i egen uddannelse. 

 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem et tilvalgsfag skal den studerende opnå kendskab til en væsentlig æstetikfaglig 
problemstilling med henblik på at kunne anvende og inkorporere dette i opbygningen af en 
selvstændig faglig profil. Den studerende skal desuden demonstrere formidlingsevne inden for 
pågældende emne eller problemstilling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges efter eksaminandens valg som a) eller b). 
 
a) Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS-point 
 
b) Mundtlig sagsfremstilling på baggrund af bunden opgave. Opgaven stilles af eksaminator 30 min. 
før eksamen og tager udgangspunkt i undervisningsforløbets fulde pensum.  
Varighed: 30 minutter 
Forberedelsestid: 30 minutter  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS-points 
  
§ 53. Bachelorprojekt-modulet består af følgende disciplin: 

- Bachelorprojekt 
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§ 54. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Viden om og færdigheder i kildekritisk anvendelse og relevansvurdering af faglig og 
tværfaglig informationssøgning. 

• Kendskab til centrale metoder og teorier af relevans for den aktuelle overordnede temaramme  
• Teoretisk og metodisk viden om emnefelter af faglig og tværgående karakter, der befordrer 

udviklingen af og arbejdet med projektet 
 
Kompetencer 
Gennem projektarbejde skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne fordybe sig i og arbejde selvstændigt med et afgrænset emne eller med en defineret 
problemstilling  

• Kunne kombinere allerede opnåede analytiske, teoretiske og historiske kvalifikationer mhp. 
en produktiv belysning og besvarelse af emnet/problemstillingen. 

• Kunne udvikle og forfølge en problemstilling på videnskabeligt grundlag. 
• Kunne arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk, samt reflektere over og evaluere en given 

teori og metodes relevans og anvendelighed i en aktuel situation. 
• Kunne gennemføre, løbende reflektere over og evt. inden for et gruppeprojekt samarbejde om 

projektets forskellige arbejdsfaser fra idéfase over udarbejdelse af problemformulering, 
afgrænsning af stof og genstandsområde, fremsættelse af hypoteser og etablering af 
synsvinkler, til revision og endelig gennemskrivning. 

• Kunne formidle et projekt såvel i idéfasen som i projektets endelige udformning. 
 
§ 55. Bachelorprojekt (BA Project) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende erfaring med gennemførelse af et selvstændigt 
(evt. teambaseret) projektarbejde, der munder ud i en samlet skriftlig fremstilling. Bachelorprojektet 
udvikles i tilknytning til et forløb (seminar) med en af faglæreren defineret temaramme, hvorefter det 
nærmere indhold aftales mellem faglærer og de studerende. Gennem en række forelæsninger 
introduceres der til rammen samt indføres i projektarbejde. På baggrund heraf arbejdes der evt. i 
mindre grupper selvstændigt med forskellige fokuserede problemstillinger inden for temarammen. 
Projektarbejdet vejledes af faglæreren og kvalificeres endvidere af gensidige fremlæggelser og kritik 
de studerende imellem.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal med BA-projektet demonstrere evnen til på kvalificeret vis at formulere, 
analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, som ligger inden for 
eller i relevant forlængelse af Æstetik og Kulturs faglige ramme. Det fordres, at eksaminanden 
selvstændigt og evt. i et forpligtende samarbejde med andre kan arbejde konstruktivt og udviklende 
med problemstillinger inden for projektrammen og kan formidle projektarbejdet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen har 
prøven form af en fri skriftlig opgave med et omfang på 15-20 sider pr. studerende. Den skriftlige 
opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet europæisk hovedsprog) på ½-1 side. 
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Prøveform: Individuel prøve 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS-point. 
 
b) Prøven er en fri skriftlig opgave, der udarbejdes på grundlag af en af studienævnet godkendt 
temaramme med problemformulering (omfang: 1-2 sider) samt et godkendt pensum på 1000 sider pr. 
studerende. Opgavens/fremstillingens omfang er 30-35 sider pr. studerende. Den skriftlige opgave kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgaven skal 
indeholde et resumé på engelsk (eller et andet europæisk hovedsprog) på ½-1 side. 
Prøveform: Individuel prøve.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS-point. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 56. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 57. Studerende, der har påbegyndt studiet under 2002-ordningen, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
 2002-studieordningen   2005-studieordningen 
  
 Æstetik I+II+III   Æstetik I og Æstetik II 
 Kultur I    Kultur I 
 Kultur II    Kultur II 
 Billedkunst +  Musik +  Mediale udtryksdimensioner 1 og 2 
 Litteratur + Teater  
 Tværæstetisk produktionsprojekt Tværmedialt produktionsprojekt 
 Formidling    Formidling 
 Studium Generale   Studium generale 
 Bachelorprojekt   Tværgående undersøgelsesprojekt 
 
 § 58. Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer Valgfag eller Bachelor-projekt. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ændring af § 25, § 40 stk. 3 og § 41 stk. 3 godkendt af Dekanen januar 2007. Ikrafttræden 1. 
februar 2007.  
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2, § 33 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 3, § 
37 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2 og 3, § 42 stk. 2, § 43 stk. 2 og 3, § 46 stk. 2, § 49 stk. 2 
og 3, § 52 stk. 2 og § 55 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. Ikrafttræden 1. 
september 2007.  


