
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studieordning for 

BACHELORUDDANNELSE I 

KUNSTHISTORIE 
 
 
 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 
 

August 2005  
Senest revideret september 2007  



 

 2

Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Bacheloruddannelsen indenfor kunsthistorie 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 Kunsthistorie. 
 
§ 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 kunsthistorie giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden 
for følgende områder: 

• Billedkunst og visuel kultur i bred forstand, herunder rumlige og temporale 
udtryksformer som arkitektur, design, skulptur, installation, landart, performance, 
digital kunst mm. 

• De vigtigste kunst-, rum- og billedanalytiske metoder 
• Billedkunsten og den visuelle kulturs historiske udvikling fra antikken til i dag 
• Billedkunstens institutioner og kulturlivets organiseringsformer 
• Fagdidaktiske og formidlingsmæssige strategier i forhold til billedkunst 
• Humanvidenskabens vigtigste teorier og filosofiske grundlagsproblemer 
• Billeddannende processer erhvervet via praktisk erfaring 

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

• Evnen til at analysere og forstå billeder, arkitektur, design og andre visuelle udtryk i 
deres kulturelle og historiske sammenhæng 

• Evnen til at udvikle og formulere en faglig problemstilling, udvælge relevante 
metoder til løsningen af den, indhente relevant information og gennemføre den på et 
videnskabeligt baseret grundlag 

• Evnen til at indgå professionelt i både individuelle og team- og procesorienterede 
arbejdssammenhænge 

• Evnen til at formidle problemstillinger af visuel karakter mundtligt, skriftligt og på 
anden vis, samt fagdidaktiske kompetencer af både teoretisk og praktisk art 
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• Evnen til at bidrage kreativt, kritisk og formidlende indenfor de mange områder i 
erhvervslivet, uddannelsessektoren og kultursektoren, hvor den visuelle 
kommunikation spiller en stadigt mere afgørende rolle 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i kunsthistorie 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 færdighed i tysk og eventuelt 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 kunsthistorie som centralt fag består af 2 års studier i 
kunsthistorie kombineret med 1 års studier indenfor et andet fagligt område eller 2 ¼ års 
studier i kunsthistorie kombineret med ¾ års studier indenfor 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 
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på engelsk. 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan 
ikke tages om. 
 
§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
Kunsthistorie 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 én eller flere eksaminatorer 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. Der skelnes mellem mundtlige og skriftlige prøver. Ved prøver hvori der indgår både 
skriftlige og mundtlige elementer vægtes disse ligeligt i bedømmelsen. 
 
§ 16. 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 
4 studerende. 
 
§ 17. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter 
afholdelsen, fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. 
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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 § 28 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. 
 
Stk. 5. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 18. 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 uddannelses-
institutioner, skal bedømmelsen overføres med karakter. 
 
§ 19. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en 
fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 20. 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. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
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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 Kunsthistorie 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 kunsthistorie kan afvikles på tre måder:  

• 2 ¼ års grundfag kombineret med ¾ års sidefag 
• 2 års grundfag kombineret med et etårigt suppleringsfag 
• 2 ¼ års grundfag kombineret med ¾ års individuelt tilrettelagt tilvalg 

 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i kunsthistorie består af følgende 6 moduler: 
 
Stk. 2. Det Visuelle Kultur-modul består af følgende discipliner: 

- Visuel Kultur I 
- Visuel Kultur II 
- Visuel Kultur III 

 
Stk. 3. Modulet i periodestudier består af følgende discipliner: 

- Periodestudier I 
- Periodestudier II 

 
Stk. 4. Det videnskabsteoretiske modul består af følgende disciplin: 

- Studium Generale 
 
Stk. 5. Valgfagsmodulet består af følgende discipliner: 

- Temastudium 
- Fællesæstetisk Valgfag 

 
Stk. 6. Formidlingsmodulet består af følgende disciplin: 

- Kultur, institutioner og formidling 
 
Stk. 7. Modulet Bachelorprojekt består af udarbejdelsen af et større skriftligt projekt.  

 
Stk. 8. Kombinerer den studerende sit centrale fag med et suppleringsfag, aflægges 
bachelorprojektet som en del af dette. 
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§ 25. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Det Visuelle 
Kulturmodul: 
 
Visuel Kultur I 
 
Visuel Kultur II 
 
Visuel Kultur III 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern  
 
Intern 

 
 
 
15 ECTS 
 
15 ECTS 
 
15 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
Semester 1 
 
Semester 2 
 
Semester 3 

Modulet Periodestudier: 
 
Periodestudier I 
 
 
Periodestudier II 

 
 
Intern 
 
 
Intern 

 
 
15 ECTS 
 
 
15 ECTS 
 

 
 
Best./Ikke best. 
 
 
7-trinsskala 

 
 
Semester 1 
 
 
Semester 2 

Det videnskabsteoretiske 
modul: 
 
Studium Generale 
 

 
 
 
Intern 

 
 
 
10 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
Semester 3 
 

Valgfagsmodul: 
 
Temastudium 
 
Fællesæstetisk Valgfag 
 

 
 
Intern 
 
Intern 

 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
 
7-trinsskala 
 
Best./Ikke best. 

 
 
Semester 3 
 
Semester 4 
 
 

Formidlingsmodul: 
 
Kultur, institutioner og 
formidling 
 

 
 
Ekstern 

 
 
15 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
Semester 4 

Bachelorprojektmodul: 
 
Bachelorprojekt 

 
 
Ekstern 
 

 
 
15 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
Semester 5 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Visuel Kultur II når Visuel Kultur I er 
bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Periodestudier II, når 
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Periodestudier I er bestået. 
 
Stk. 3. 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 Visuel Kultur I og Periodestudier 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 § 26 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. Modulet i Visuel 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: 

• Beskrivelse, analyse og vurdering af proces og resultat inden for det kunsthistoriske 
genstandsfelt ved anvendelse af fagets terminologi og metoder 

• Forståelse for hvordan en praktisk/kreativ arbejdsproces kan indgå som et 
hensigtsmæssigt element i det kunsthistoriske arbejde 

• Formidling af problemstillinger, analyser og resultater i skriftlig, mundtlig og 
visualiseret form, herunder IKT 

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

• Evnen til at identificere, analysere og vurdere visuelle og rumlige problemstillinger i 
en bred forstand 

• Evnen til at indkredse og afgrænse konkrete problemstillinger ud fra et større 
stofkompleks 
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• Evnen til at formulere en problemstilling og på baggrund af denne planlægge og 
gennemføre større og mindre projekter individuelt og i grupper 

• Evnen til at søge målrettet efter samt tilegne sig ny relevant viden til løsning af 
faglige problemstillinger 

 
§ 31 Modulbeskrivelse for Visuel Kultur 
Visuel Kultur I-III har til formål gennem undervisning af såvel teoretisk som praktisk 
karakter at opøve den studerendes evne til mundtligt, skriftligt og praktisk at beskrive, 
analysere og formidle forskellige typer af visuelle udtryk, samt at give den studerende en 
bred, værkfunderet indsigt i disse udtryks placering og funktion ift. den visuelle kultur, de 
indgår i. Der introduceres således både til en bred vifte af analytiske metoder og til 
perspektiverende teoridannelser om fx det moderne kunstbegrebs udvikling, forholdet 
mellem kunst og kultur, kunstsociologi, kunstinstitutionen, globaliseringstendenser og 
alternative visuelle kulturer, genreforskydninger og cross-over fænomener imellem kunsten 
og andre visuelle domæner.  

Gennem Visuel Kultur I-III opøves den studerendes evne til at skelne mellem et 
genstandsstofs forskellige analytiske potentialer, idet der i hver at de tre discipliner arbejdes 
ud fra forskellige overordnede optikker. 

Undervisningen, der varetages af underviser-teams, veksler mellem teoretisk 
undervisning, praktiske, didaktiske øvelser med analytisk sigte, gruppeprojekter, galleri- og 
museumsbesøg mm. Dele af undervisningen finder sted i Visuelt  
Laboratorium. Den studerendes research, valg, fravalg og resultater dokumenteres løbende i 
en portfolio. 
 
§ 32.  Visuel Kultur I (Visual Culture I) 
Disciplinbeskrivelse 
1. semester indledes med en uges redskabs-metodisk introduktion til faget kunsthistorie, 
dets discipliner, arbejdsformer, informationssøgning, opgavekrav mm. Introduktionen 
varetages af undervisere i disciplinerne Visuel kultur I og Periodestudier I. 
 
I Visuel Kultur I arbejdes specielt på at udstyre den studerende med basale evner til at 
'oversætte' visuelle udtryksformer og erfaringer til sprog, idet hele fagets genstandsfelt 
inddrages. I disciplinen undersøges de forskellige udtryksformers, kunstarters og mediers 
forskellige udtryks- og betydningspotentialer med henblik på at tilvejebringe grundlaget for 
det analytiske arbejde. I undervisningen indgår udarbejdelsen af et gruppeprojekt, der 
danner udgangspunkt for eksamen. 
 
Stk.2. Faglige mål 
Med udgangspunkt i et fælles gruppeprojekt skal det ved prøven godtgøres, at 
eksaminanden har opnået elementære færdigheder i beskrivelse, analyse og formidling af 
visuelle udtryk, samt kendskab til disse udtryksformers placering og funktion i den visuelle 
kultur. Endvidere fordres fortrolighed med team- og projektarbejde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri, mundtlig prøve. Aflæggelse af eksamen forudsætter regelmæssig, 
aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i et 
gruppeprojekt med udarbejdelse af produkt og synopsis (maks. 5 sider pr. projekt). 
Eksaminationen tager udgangspunkt i den studerendes projekt med tilhørende 
produkt og synopsis, der afleveres på en af studienævnet fastsat dato forud for 
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prøven. Den studerende udarbejder og præsenterer til eksamen en værkanalyse med 
reference til projektets overordnede tematik, som diskuteres med eksaminator(erne). 
Hele pensum kan inddrages.  
 
Prøveform:   Prøven er individuel, fri mundtlig.  
Varighed:   20 min. inkl. votering 
Forberedelsestid:   Der gives ikke forberedelsestid 
Censur og bedømmelse:  7-trinsskala med intern censur 
Vægtning:    15 ECTS 
 
§ 33. Visuel Kultur II (Visual Culture II) 
Disciplinbeskrivelse 
I Visuel Kultur II arbejdes specielt med de analytiske optikker, der – teoretisk og praktisk – 
knytter sig til forståelsen af rumlige og temporale udtryksformer, idet 'rumlig' og 'temporal' 
forstås både som en medial afgrænsning af fagets genstandsfelt og som analytiske vinkler. 
Som medial afgrænsning omfatter rumlige udtryksformer fx arkitektur, skulptur, 
installationskunst, byplanlægning og designobjekter, mens temporale udtryksformer 
omfatter fx film, landart, performance og generativ softwarekunst. Som analytisk synsvinkel 
giver 'det rumlige' mulighed for at udforske repræsentationen af rum i ikke-rumlige medier 
såsom maleriet, ligesom 'det temporale' giver mulighed for at udforske tidsaspekter i ikke-
temporale medier såsom arkitektur eller fotografi. Den studerendes research, valg, fravalg 
og resultater dokumenteres løbende i en portfolio. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået færdigheder i beskrivelse, 
analyse og formidling af rumlige og temporale udtryksformer med udgangspunkt i de af 
fagets væsentlige analysemetoder og kunstteorier, der knytter sig hertil, samt kendskab til 
disse udtryksformers placering og funktion i den visuelle kultur. I eksamensbesvarelsen skal 
elementer fra den studerendes portfolio inddrages 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Aflæggelse af eksamen forudsætter aktiv deltagelse i undervisningen under henvisning til § 
13, herunder udarbejdelse af portfolio efter underviserens forskrifter. 
 
Prøveform:   Prøven er individuel. Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave 
Omfang:   Opgaven må maksimalt omfatte 10 sider 
Censur og bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 
Vægtning:   15 ECTS 
 
 
§ 34. Visuel Kultur III (Visual Culture III) 
Disciplinbeskrivelse 
I Visuel Kultur III arbejdes specielt med de analytiske optikker, der – teoretisk og praktisk – 
knytter sig til forståelsen af 2-dimensionelle, fladebetonede visuelle udtryksformer, idet 
'fladebetonede' forstås både som en medial afgrænsning af fagets genstandsfelt og som 
analytisk vinkel. Som analytisk synsvinkel giver 'det fladebetonede' mulighed for at 
udforske de 2-dimensionelle perceptionsaspekter og repræsentationsformer i 3- eller 4-
dimensionelle medier. Den studerendes research, valg, fravalg og resultater dokumenteres 
løbende i en portfolio. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået færdigheder i beskrivelse, 
analyse og formidling af 2-dimensionelle visuelle udtryk med udgangspunkt i de af fagets 
væsentlige analysemetoder og kunstteorier, der knytter sig hertil, samt kendskab til disse 
udtryksformers placering og funktion i den visuelle kultur, samt at eksaminanden har 
opnået fortrolighed med team- og projektarbejde. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Prøven er en individuel mundtlig prøve. Aflæggelse af eksamen forudsætter regelmæssig, 
aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i et gruppeprojekt 
med udarbejdelse af produkt, synopsis (maks. 5 sider pr. projekt) og portfolio.  
Eksaminationen tager udgangspunkt i den studerendes projekt med tilhørende produkt og 
synopsis, der afleveres på en af studienævnet fastsat dato forud for prøven. Den studerende 
udarbejder og præsenterer til eksamen individuelt et aspekt af eller en problemstilling inden 
for projektets overordnede tematik, der under prøven udfoldes i en diskussion med 
eksaminator(erne) under inddragelse af elementer fra den studerendes portfolio. 
 
Prøveform:   Prøven er individuel, fri mundtlig. 
Varighed:   30 min. inklusive votering 
Forberedelsestid:  Der gives ikke forberedelsestid 
Censur og bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 
Vægtning:   15 ECTS 
 
§ 35.  Periodestudiemodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Overblik over og indsigt i grundtræk af vestlig kunsthistorie 
• Forståelse for vestlig kunsts kulturelle, stilistiske og sociale kontekster 
• Indsigt i vestlig kunsthistoriografi 
• Analytiske og metodiske færdigheder 
 

Kompetencer 
• Evne til at forstå kulturelle produkter i et historisk perspektiv 
• Evne til samarbejde i udarbejdelse af mundtlige og skriftlige besvarelser 
• Selvstændighed i skriftlig formulering 
• Evne til hurtigt at reflektere over en problemstilling og strukturere en mundtlig 

udlægning heraf 
 
 
§ 36. Modulbeskrivelse for Periodestudier 
 
Periodestudier I og II har til formål gennem forelæsninger, plenumdiskussioner og 
gruppeoplæg at indføre den studerende i grundtræk af vestlig kunsthistorie, 
kunsthistoriografi og receptionshistorie fra antikken til i dag. I undervisningen arbejdes der 
med hovedtræk inden for alle kunstarters historie og deres kulturelle, stilistiske og 
socialhistoriske baggrund samt måderne, hvorpå senere tider har konstrueret, forholdt sig til 
og genanvendt fortidige perioder og værker. I disciplinen arbejdes der således på én gang 
historisk og historiografisk, idet det betones, at enkeltværker, skoler, traditioner og epoker 
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både anskues ud fra deres placering i det historiske forløb og som historiografiske 
konstruktioner. Målet er at styrke det historiske overblik og kendskab til vestlig 
kunsthistories forskellige perioder og historiografiske traditioner, samtidig med at de 
analytiske færdigheder og den metodiske bevidsthed udvikles. 
 
§ 37 Periodestudier I (Periods of Art History I) 
Disciplinbeskrivelse 
1. semester indledes med 1 uges redskabs-metodisk introduktion til faget kunsthistorie, dets 
discipliner, arbejdsformer, informationssøgning, opgavekrav mm. Introduktionen varetages 
af undervisere i disciplinerne Visuel kultur I og Periodestudier I. 
 
Disciplinen Periodestudier I er delt i to blokke: 

• Blok 1: antik – middelalder 
• Blok 2: renæssance – barok 
 

Periodestudier I har til formål at introducere den studerende for grundlæggende 
kunsthistoriske epokaliseringstraditioner og historiografiske problemstillinger. Hver 
undervisningsblok består af en vekselvirkning mellem forelæsninger af introducerende og 
oversigtsskabende karakter og studentergruppearbejder, der koncentrerer sig om udvalgte, 
afgrænsede problemstillinger inden for den berørte epoke. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har erhvervet sig historisk og 
historiografisk overblik over de i undervisningen behandlede epoker og 
epokaliseringstraditioner og kan anvende denne indsigt analytisk i forhold til væsentlige 
enkeltværker eller værk-grupper. Yderligere skal eksaminanden demonstrere kendskab til 
de metodiske problemer, der er forbundet med at studere større sammenhængende forløb i 
kunsthistorien. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
For indstilling til prøveform A forudsættes aktiv deltagelse i undervisningen under 
henvisning til § 13, idet aktiv deltagelse også omfatter udarbejdelse af skriftlige papers i 
begge undervisningsblokke. 
 
A: 
Prøveform:    Prøven er individuel. Prøven er en bunden skriftlig opgave, 

der maksimalt må omfatte 5 sider 
Varighed:    5 dage 
Censur og bedømmelse: Intern med bestået/ikke bestået 
Vægtning:    15 ECTS 
B: 
Prøveform:    Prøven er individuel. Prøven er en bunden skriftlig opgave, 

der maksimalt må omfatte 15 sider 
Varighed:    14 dage 
Censur og bedømmelse: Intern med bestået/ikke bestået 
Vægtning:    15 ECTS 
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§ 38. Periodestudier II (Periods of Art History II) 
Disciplinbeskrivelse 
Periodestudier II er delt i to blokke: 

• Blok 3: 1750 – 1900  
• Blok 4: 1900 – 2000-tallet 
 

Periodestudier II bygger videre på det grundlag af kunsthistorisk og -historiografisk viden, 
som er etableret i Periodestudier I. Hver undervisningsblok består af en vekselvirkning 
mellem forelæsninger af introducerende og oversigtsskabende karakter og studenter-
gruppearbejder, der koncentrerer sig om udvalgte, afgrænsede problemstillinger inden for 
den berørte epoke. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har erhvervet sig historisk og 
historiografisk overblik over de i undervisningen behandlede epoker og epokaliserings-
traditioner og kan anvende denne indsigt analytisk i forhold til væsentlige enkeltværker 
eller værk-grupper. Yderligere skal eksaminanden demonstrere kendskab til de metodiske 
problemer, der er forbundet med at studere større sammenhængende forløb i 
kunsthistorien. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
For indstilling til prøven forudsættes aktiv undervisningsdeltagelse under henvisning til § 
13, idet aktiv deltagelse også omfatter udarbejdelse af skriftlige papers i begge 
undervisningsblokke. 
 
Prøveform:    Prøven er individuel. Prøven er mundtlig 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må benyttes 
Varighed:   Der eksamineres i 30 min. inklusive votering 
Forberedelsestid:   30 min. 
Censur og bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 
Vægtning:    15 ECTS 
 
§ 39. Det videnskabsteoretiske modul 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 over forskellige videnskabsteoretiske positioners styrker og 
svagheder i konkrete anvendelsessammenhænge 

• 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 

 
§ 40. Studium Generale (Theories 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. Undervisningen kombinerer fælles 
forelæsninger på institutniveau og undervisnings- og øvelsesforløb på afdelingsniveau. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der fordres et videnskabsteoretisk kendskab til universitetsfaget Kunsthistorie, dets 
vigtigste skoler og traditioner, samt til de væsentligste fortolkningsmæssige 
problemstillinger i mødet mellem kunst og videnskab. Der fordres endvidere et alment 
kendskab til problemstillinger, som er fælles for universitetets fag i almindelighed og for 
humaniora og de æstetiske fag i særdeleshed, herunder disses historiske udvikling og 
aktuelle relationer til hinanden og til en bredere social og kulturel kontekst. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform:    Prøven er individuel. Prøven er bunden skriftlig. Opgaven må 

maksimalt omfatte 10 sider 
Varighed:    1 uge 
Censur og bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 
Vægtning:    10 ECTS 
 
§ 41. Valgfagsmodulet 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 kunst- eller æstetikfaglige problemstillinger og/eller 
temaer, fx en afgrænset epoke eller motivgruppe, en bestemt kunstretning, et bestemt 
medium, et afgrænset œuvre eller en bestemt kunstteoretisk problemstilling 

• 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 anskue og reflektere over fagspecifikke problemstillinger og tilgange i en 
interdisciplinær (eller fagligt beslægtet) kontekst 

• Evne til at supplere sin centrale faglighed under hensyntagen til udviklingen af en 
individuel kompetenceprofil 
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• Evne til at udvikle en præcis og fokuseret problemstilling inden for et afgrænset 
stofområde 

• Evne til at vælge relevante faglige metoder til løsning af den rejste problemstilling 
• Evne til at finde relevant information om den rejste problemstilling 
• Evne til mundtlig og skriftligt at formidle den rejste problemstilling 

 
§ 42. Temastudium (Thematic Study) 
Disciplinbeskrivelse 
Temastudier er en videreudbygning af undervisningen i disciplinerne Visuel kultur og 
Periodestudier. Ved et temastudium forstås en undersøgelse af en nøjere afgrænset 
problemstilling eller et nøjere afgrænset område. Der opslås hvert semester undervisning i ét 
eller flere temastudier. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået færdighed i selvstændigt at 
udvikle og løse problemstillinger inden for et afgrænset område af det kunsthistoriske 
genstandsfelt, og at eksaminanden er i stand til at formidle sit arbejde skriftligt. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform:    Prøven er individuel. Prøven er en fri skiftlig opgave, der 

maksimalt må omfatte 15 sider 
Censur og bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 
Vægtning:    10 ECTS 
 
§ 43. Fællesæstetisk 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 
Den studerende skal demonstrere kendskab til en væsentlig æstetikfaglig problemstilling 
med henblik på at kunne anvende og inkorporere denne i opbygningen af en selvstændig 
fagprofil. Den studerende skal endvidere demonstrere formidlingsevne inden for det 
pågældende emne. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
A) Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse under henvisning til § 13. 
A: 
Prøveform:    Individuel, undervisningsdeltagelse. 
Censur og bedømmelse: Bestået/ikke bestået med intern censur 
Vægtning:    10 ECTS 
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B) Mundtlig sagsfremstilling på baggrund af bunden opgave. Opgaven stilles af 
eksaminator 30 min. før eksamen og tager udgangspunkt i undervisningsforløbets fulde 
pensum. 
B: 
Prøveform:    Individuel. Prøven er bunden mundtlig 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må benyttes 
Forberedelsestid:   Der gives 30 min. forberedelse 
Varighed:    30 min. inklusive votering 
Censur og bedømmelse: Bestået/ikke bestået med intern censur 
Vægtning:    10 ECTS 
 
§ 44. Formidlingsmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Indsigt i principper og mekanismer inden for de dele af kunstinstitutionen, der ligger 
uden for universitetet (museer, gallerier, kunstrelateret undervisning i gymnasiet 
mv.), herunder disse institutioners historiske udvikling 

• Forståelse for forskellige formidlingsprincipper 
• Forståelse for hvordan museologiske, kuratoriske og formidlingsmæssige praksisser 

spiller sammen med og indvirker på kunstnerisk og æstetisk betydningsdannelse 
• Kunne skelne mellem museologiske og formidlingsmæssige principper som værende 

på den ene side et fagligt genstandsfelt og på den anden side praktisk anvendelige 
redskaber 

 
Kompetencer 

• Evnen til at analysere institutioners bagvedliggende principper og gældende praksis 
og holde disse op mod hinanden 

• Evnen til på baggrund af videnskabelig analyse at formidle et stof til forskellige 
grupper i forskellige sammenhænge 

• Evnen til at analysere hvordan didaktik, institutionspraksis og kunstnerisk materiale 
indvirker på hinandens betydning 

 
§ 45. Kultur, institutioner og formidling (Museology and Art Teaching) 
Disciplinbeskrivelse 
I disciplinen Kultur, institutioner og formidling undersøges kunsten som et sociologisk felt i 
kulturen. Der introduceres til kunstens særlige institutioner og disse institutioners historiske 
opkomst og udvikling, ligesom der introduceres til kunstens rolle i forskellige sociale 
sammenhænge som udstillingsobjekt, vare, identitetsskaber mm. Der kan endvidere 
arbejdes med generelle æstetiseringstendenser i samtidskulturen og med aktuelle 
museologiske og formidlingsmæssige problemstillinger. Undervisningen kan veksle mellem 
forelæsninger, studenteroplæg, projekter og besøg på kulturinstitutioner. 
For studerende, der ønsker at kombinere deres grundfag i kunsthistorie med et sidefag, er 
disciplinen udgangspunkt for og igangsætter af BA-projektet. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået indsigt i kunstens rolle og 
placering i det kulturelle felt, ligesom det skal godtgøres, at eksaminanden har et overblik 
over de forskellige institutioner, der knytter sig til kunsten, og viden om de forskellige 
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måder, hvorpå kunsten forstås, anvendes og rammesættes i forskellige institutionelle og 
sociale sammenhænge, herunder hvordan kunsten kan formidles i forskellige 
sammenhænge. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på baggrund af enten en kunstinstitutionel problemstilling eller et 
realiseret eller skitseret formidlingsprojekt. I begge tilfælde udarbejdes en rapport, der 
præsenterer den teoretiske problemstilling/formidlingsprojektet, hvorefter den mundtlige 
eksamination udfolder sig som en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. 
Rapporten indleveres 10 dage før eksamen. 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. Rapportens omfang er maks. 
10 sider per studerende. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre 
studerende. 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:    Prøven er individuel, mundtlig og skriftlig. 
Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler må benyttes 
Forberedelsestid:   Der gives ikke forberedelsestid 
Varighed:    30 min. inklusive votering  
Censur og bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 
Vægtning:    15 ECTS 
 
§ 46. Bachelorprojektmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Dybdegående viden om og indsigt i projektets emne 
• Viden om centrale metoder og teorier af relevans for projektets emne 
• Overblik over den for projektet relevante faglitteratur el. andre relevante 

informationer 
 
Kompetencer 
Gennem projektarbejdet skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• En evne til individuelt og/eller i samarbejde at udvikle og forfølge en 
problemstilling på et videnskabeligt grundlag 

• En evne til produktivt at kombinere tidligere opnåede kvalifikationer og 
kompetencer 

• En evne til at arbejde selvstændigt, metodisk og kritisk under tidspres 
 
 
• En evne til at formidle et konkret projekt såvel i idéfasen som i dets endelige 

udformning mundtligt og skriftligt 
• Evnen til at finde, udvælge og vurdere informationer om et givent emne 
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§ 47. Bachelorprojekt (BA Project) 
Disciplinbeskrivelse 
BA-projektet for studerende, der ønsker at kombinere deres grundfag i kunsthistorie med et 
sidefag eller et individuelt tilrettelagt tilvalg, skrives og afleveres på 5. semester. Projektet 
udformes i forlængelse af undervisningsforløbet Kultur, institutioner og formidling på 4. 
semester. 
BA-projektet er en videreudbygning af den forudgående undervisning. Der arbejdes nu med 
problemstillinger af mere videnskabelig, syntesedannende karakter, idet disse kan vælges 
inden for hele fagområdets bredde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Det fordres, at eksaminanden selvstændigt og i et forpligtende samarbejde med andre kan 
arbejde konstruktivt med udvikling af problemformulering, udvælgelse af metoder, 
indsamling af information, og processtyring. Specielt fordres færdighed i at anvende 
kunsthistoriefagets grundlæggende metoder i forhold til et nøjere afgrænset stofligt eller 
teoretisk genstandsfelt. Projektet bør rumme fagdidaktiske overvejelser og skal indeholde et 
resumé af 1 sides omfang på et europæisk hovedsprog efter aftale med eksaminator. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform:     Prøven er individuel. 

     Prøven er fri skriftlig. 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. Maksimalt 20 
sider per studerende. 

Censur og bedømmelse:  7-trinsskala med ekstern censur. 
Vægtning:     15 ECTS. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 48. Ordningen træder i kraft 1. september 2005. 
 
§ 49. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
  

1999-studieordningen  2005-studieordningen 
 
Visuel analyse og produktion  Visuel Kultur I 
 
Billedanalyse og 2-dimensional  Visuel Kultur III 
Produktion 
 
Videnskabsteori   Studium Generale 
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Rumanalyse og 3-dimensional  Visuel Kultur II 
Produktion 
     Periodestudier I 
Kunsthistoriske perioder  og 
     Periodestudier II 
 
Temastudium I   Temastudium 
 
Temastudium II   Fællesæstetisk Valgfag 
 
Bachelorprojekt   Bachelorprojekt 
 
Museologi og formidling  Kultur, institutioner og formidling 
 

§ 50. Disciplinerne: Design, Kunstteori og æstetik, Temastudium inden for dansk kunst og 
Temastudium inden for europæisk kunst i den tidligere studieordning ækvivalerer ikke 
prøverne i nærværende studieordning. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ophævelse af § 16 stk. 2 godkendt af Dekanen februar 2006. Ikrafttræden 1. februar 2006.  
 
Ændring af § 25, § 33 stk. 3 og § 34 stk. 3 godkendt af Dekanen februar 2006. Ikrafttræden 1. marts 2006.  
 
Ændring af § 45 stk. 3 godkendt af Dekanen marts 2006. Ikrafttræden 1. april 2006.  
 
Ændring af § 33 stk. 2 og stk. 3, § 37 stk. 3 og § 38 stk. 3 godkendt af Dekanen november 2006. 
Ikrafttræden 1. december 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 16, § 18 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2 og 3, § 34 stk. 2 og 3, § 37 
stk. 2, § 38 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3, § 42 stk. 2 og 3, § 43 stk. 2, § 45 stk. 2 og 3 og § 47 stk. 2 og 3 
godkendt af Dekanen september 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  


