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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Bacheloruddannelsen inden for musikvidenskab 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 Musikvidenskab. 
 
§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er at  

• indføre den studerende i fagområdets videnskabelige og praktiske discipliner, herunder fagområdets 
teori og metode, således at den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen,  

• give den studerende faglig viden og teoretiske, metodiske og praktiske kvalifikationer, således at den 
studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse 
problemstillinger inden for fagområdets 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 musikvidenskab giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer inden for følgende områder: 
• Grundlæggende viden, forståelse og færdigheder inden for fagområdets historiske, teoretiske, analytiske 

og praktiske dimensioner, som tilsammen kan danne baggrund for en kandidatuddannelse. 
• En grundlæggende indsigt i musik som æstetisk og kulturelt fænomen. 
• Et bredt sammensat repertoirekendskab. 
• En grundlæggende forståelse af, hvad videnskabelighed er, samt en basal færdighed i at anlægge en 

videnskabelig tilgang. 
• Praktisk IT-erfaring inden for fagområdets såvel praktiske som teoretiske dimensioner. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Evne til at arbejde metodisk, kritisk, selvstændigt og kreativt og til at afstemme den anvendte metode 

eller fremgangsmåde med arten af det felt, der behandles, eller den aktivitet, som bedrives. 
• Evne til at formulere og forfølge komplekse problemstillinger. 
• Evne til at arbejde tværfagligt, samt en evne til at opsøge og tilegne sig viden inden for nye 

vidensområder. 
• Skriftlig såvel som mundtlig fremstillings- og formidlingsevne. 
• Evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre. 
• Evne til at varetage ledelsesfunktion, processtyring og kreativ problemløsning i forbindelse med 

praktisk-musikalske arbejdsprocesser. 
• Musikalsk udtryksevne i formidlingsmæssige og performative sammenhænge. 
• Lydhørhed over for forskellige musikalske udtryksformer.  
• Evne til at agere inden for musiklivets forgreninger. 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i musikvidenskab forudsætter ud over en gymnasial adgangsgivende 
eksamen, at ansøgeren har bestået fagets optagelsesprøve, der omfatter såvel praktiske som teoretiske  
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delprøver. Optagelsesprøven aflægges for en komité nedsat af studienævnet. (For nærmere information om 
optagelsesprøven, se www.musikvidenskab.au.dk eller ret henvendelse til afdelingen.) 
 
§ 5. Det forudsættes, at den studerende har eller i løbet af uddannelsen opnår læsefærdigheder i engelsk og 
tysk. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 6. 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 
 
§ 7. En bacheloruddannelse med musikvidenskab som centralt fag består af 2 års studier i musikvidenskab 
kombineret med 1 års studier inden for et andet fagligt område eller 2 ¼ års studier i musikvidenskab 
kombineret med ¾ års studier inden for et andet fagligt område. 
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS-point, jf. § 19. 
 
§ 8. 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. 
 
§ 9.  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 
 
§ 10. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 11. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Musikvidenskab 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. 
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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. 
 
§ 12. 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. 
 
§ 13. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 14. Prøver, der aflægges helt eller delvist 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. 
 
§ 15. 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. 
 
§ 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.  
 
§ 17. 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. § 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 uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med 
karakter. 
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§ 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 opgivelse af pensum: 2000 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
§ 22. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins eksamens-
bestemmelser, 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 formulerings-
evnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 23. Studienævnet for Musikvidenskab 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 
 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Musikvidenskab 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 

 
§ 25. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Musikvidenskab rummer følgende syv moduler: 

- Historisk-teoretisk modul. Modulet vægter 50 ECTS-point i uddannelsen. 
- Studium Generale-modul. Modulet vægter 10 ECTS-point i uddannelsen. 
- Valgfagsmodul. Modulet vægter 10 ECTS-point i uddannelsen. 
- Praktisk-teoretisk modul I. Modulet vægter 25 ECTS-point i uddannelsen. 
- Praktisk-teoretisk modul II. Modulet vægter 25 ECTS-point i uddannelsen. 
- Kulturlinjemodul. Modulet vægter 25 ECTS-point i uddannelsen. 
- Bachelorprojekt-modul. Modulet vægter 15 ECTS-point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Historisk-teoretisk modul består af følgende discipliner: 

- Teoretisk grundlagskursus 
- Emnestudium 
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- Musikkultur og medier 
- Klassisk satsteknik 
- Periodestudier 
- Musikanalyse og musiklære 

 
Stk. 3. Studium Generale-modulet består af følgende disciplin: 

- Studium Generale 
 
Stk. 4. Valgfagsmodulet består af følgende disciplin: 

- Valgfag 
 
Stk. 5. Praktisk-teoretisk modul I består af følgende discipliner: 

- Sang og stemmeteori 
- Direktionsteknik og korarbejde 
- Klaver 1 
- Arrangement og instrumentkendskab 

 
Stk. 6. Praktisk-teoretisk modul II består af følgende discipliner: 

- Sang og sangpædagogik 
- Korledelse 
- Klaver 2 
- Arrangement med indstudering 

 
Stk. 7. Kulturlinjemodulet består af følgende discipliner: 

- Musik som kulturel praksis 
- Musik som kulturelt felt 
- Musikproduktion 

 
Stk. 8. Bachelorprojekt-modulet består af følgende disciplin: 

- Bachelorprojekt 
 
Stk. 9. Den studerende skal før påbegyndelse af andet studieår foretage et valg mellem Praktisk-teoretisk 
modul II og Kulturlinjemodulet. 
 
Stk. 10. Et grundfag indeholdende Kulturlinjemodulet kan ikke kombineres med sidefag. 

 
Stk. 11. Kombinerer den studerende sit centrale fag med et suppleringsfag aflægges bachelorprojektet som 
en del af suppleringsfaget. 
 
§ 26. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Historisk-teoretisk modul: 

Teoretisk grundlagskursus 

Emnestudium 

Musikkultur og medier 

Klassisk satsteknik 

Periodestudier 

Musikanalyse og musiklære 

 

Intern 

Intern 

Ekstern 

Intern 

Intern 

Ekstern 

 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

 

Bestået/ikke-bestået 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

1. semester 

1. semester 

2. semester 

2. semester 

3. semester 

4. semester 
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Studium Generale-modul: 

Studium Generale 

 

Intern 

 

10 

 

7-trinsskala 

 

3. semester 

Valgfagsmodul: 

Valgfag 

 

Intern 

 

10 

 

Bestået/ikke-bestået 

 

4. semester 

Praktisk-teoretisk modul I: 

Sang og stemmeteori 

Direktionsteknik og korarbejde 

Klaver 1 

Arrangement og instrument- 
kendskab 

 

Intern 

Intern 

Intern 

 
Intern 

 

5 

5 

10 

 
5 

 

Bestået/ikke-bestået 

Bestået/ikke-bestået  

Bestået/ikke-bestået 

 
Bestået/ikke-bestået 

 

2. semester 

2. semester 

2. semester 

 
2. semester 

Praktisk-teoretisk modul II: 

Sang og sangpædagogik 

Korledelse 

Klaver 2 

Arrangement med indstudering 

 

Ekstern 

Ekstern 

Ekstern 

Ekstern 

 

5 

5 

10 

5 

 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

4. semester 

4. semester 

4. semester 

3. semester 

Kulturlinjemodul: 

Musik som kulturel praksis 

Musik som kulturelt felt 

Musikproduktion 

 

Ekstern 

Ekstern 

Intern 

 

10 

10 

5 

 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

3. semester 

4. semester 

4. semester 

Bachelorprojekt-modul: 

Bachelorprojekt 

 

Ekstern 

 

15 

 

7-trinsskala 

 

5. semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 27. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Sang og sangpædagogik, når Sang og stemmeteori er 
bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Korledelse, når Direktionsteknik og korarbejde er 
bestået. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Klaver 2, når Klaver 1 er bestået. 
 
Stk. 4. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Arrangement med indstudering, når Arrangement og 
instrumentkendskab er bestået. 
 
Stk. 5. Indstilling til prøven i bachelorprojekt kan tidligst ske, når den studerende har bestået eller indstillet 
sig til samtlige prøver på bacheloruddannelsens første to år. 
 
§ 28. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte 
uddannelsen, deltage i prøverne i Teoretisk grundlagskursus, Emnestudium, Klassisk satsteknik samt 
Arrangement og instrumentkendskab, som indgår i førsteårsprøven.  
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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. 
 
§ 29. Hvis prøverne i henhold til § 28 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. 
 
§ 30. 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  
 
§ 31. Historisk-teoretisk modul består af følgende discipliner: 

- Teoretisk grundlagskursus 
- Emnestudium 
- Musikkultur og medier 
- Klassisk satsteknik 
- Periodestudier 
- Musikanalyse og musiklære 

 
§ 32. Historisk-teoretisk modul giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• En grundlæggende forståelse af musik som videnskabeligt studiefelt, herunder kendskab til et 
repræsentativt udsnit af teoretiske indfaldsvinkler og metodiske tilgange. 

• Forståelse af og overblik over musik som historisk fænomen. 
• Grundlæggende viden om musik som kulturelt og medieret fænomen. 
• Indsigt i væsentlige musikteoretiske forhold, herunder grundlæggende satstekniske og musik-

analytiske færdigheder. 
• Metodiske færdigheder i akademisk opgaveskrivning, herunder systematisk informationssøgning 

samt kildekritisk tilegnelse og bearbejdelse af fagligt stof. 
• Erfaring med gruppebaseret projektarbejde. 
• Færdigheder i såvel skriftlig som mundtlig formidling. 

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

• Evne til at identificere, analysere og reflektere over problemstillinger inden for musikvidenskabens 
historisk-teoretiske felt. 

• Evne til at behandle forskellige typer af musikalsk materiale teoretisk og analytisk. 
• Evne til at overskue et emnefelt/område, til at skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at 

strukturere egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde. 
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• Evne til at indgå konstruktivt i gruppebaserede arbejdsformer og til at arbejde selvstændigt på et 
metodisk grundlag. 

• Evne til at afstemme formidling af musikfaglig indsigt efter målgruppe. 
 
§ 33. Teoretisk grundlagskursus 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at udvikle en grundlæggende indsigt i musik som studiefelt gennem 
introduktioner til centrale teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger inden for euro-amerikansk 
musikvidenskabelig praksis, herunder musiklære/-teori, historiografi, værkbegreb og musik-som-kultur. 
Gruppearbejde indgår i forløbet som en fremtrædende arbejdsform.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem arbejde med en række tematiseringer af musik som studiefelt og gennem inddragelse af udvalgt 
faglitteratur skal eksaminanden demonstrere grundlæggende forståelse af og evne til refleksion over 
behandlede tilgange og problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte undervisning. 
 
Prøveform: Individuel prøve i form af undervisningsdeltagelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave inden for et af studienævnet tilstillet pensum på 500 
sider. Opgaven skal have et omfang på 25-30 sider. Opgaven har karakter af et antal mindre delopgaver, der 
tilsammen dækker disciplinens forskellige tematiske og metodiske aspekter. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Varighed: 3 uger. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 34. Emnestudium 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er på baggrund af undervisning inden for et afgrænset musikhistorisk emnefelt at 
bibringe den studerende indsigt i det aktuelle emnefelt samt erfaring med opgaveskrivning, herunder 
informationssøgning og -anvendelse, inden for samme. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere indsigt i det aktuelle emnefelt samt grundlæggende færdigheder i 
opgaveskrivning, herunder informationssøgning og –anvendelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt med et omfang på 8-10 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. 3-5 studerende per opgave. 
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Prøveform: Individuel, skriftlig prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave inden for en af studienævnet godkendt temaramme og på 
baggrund af et godkendt pensum på 400 sider. Opgaven skal have et samlet omfang på ca. 15 sider og 
indeholde refleksioner over opgavens metodik. Efter godkendelse af pensum aftales opgaveformuleringen 
mellem eksaminand og eksaminator. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Varighed: 2 uger. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 35. Musikkultur og medier 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende indsigt i centrale begreber og problemstillinger inden for 
musikrelateret kultur- og medieteori. Et introducerende undervisningsforløb danner baggrund for et emne-
specifikt gruppeprojekt, der tematiserer musik som kulturel og/eller medieret fremtrædelsesform. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere forståelse og analytisk håndtering af musik som kulturel og medieret 
fremtrædelsesform. På baggrund af et gruppeprojektforløb skal den studerende demonstrere færdigheder i 
disponering og mundtlig formidling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en fri, kombineret mundtlig/skriftlig prøve, der har form af en sagsfremstilling. 1 uge før 
prøvens afholdelse afleverer projektgruppen (3-4 studerende) en synopsis (samlet omfang: 4-5 sider pr. 
gruppe), som indgår modificerende i bedømmelsen. Der afleveres samtidig en litteraturliste. Den opgivne 
litteratur skal omfatte mindst 300 sider. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre 
studerende. Synopsens medforfattere må ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, 
før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
 
Prøveform: Individuel, kombineret mundtlig/skriftlig prøve. 
Varighed: 25 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som en bunden, kombineret skriftlig/mundtlig prøve inden for et af studienævnet fastlagt pensum på 750 
sider. Prøvens skriftlige del udgøres af en opgave (omfang: 10-15 sider). Den mundtlige del har karakter af 
en fremlæggelse og diskussion af den skriftlige opgave. Prøvens to dele vægtes ligeligt i bedømmelsen. 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/mundtlig prøve.  
Varighed: Til prøvens skriftlige del gives 9 dage. Den mundtlige del: 30 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point.  
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§ 36. Klassisk satsteknik 
 
Disciplinbeskrivelse  
Disciplinen omfatter studier og udarbejdelse af enklere satser inden for europæisk kompositionsmusik-
tradition. I den holdbaserede undervisning indgår mindre, skriftlige afleveringsopgaver. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem teoretisk og praktisk arbejde med satstekniske discipliner inden for europæisk kompositionsmusik-
tradition med obligatorisk inddragelse af enkel firestemmig sats (koralharmonisering), skal eksaminanden 
demonstrere færdighed i udarbejdelse af korte, enklere satser. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven har form af en bunden, skriftlig prøve, der foregår under tilsyn. Opgavens form godkendes af 
studienævnet og svarer i omfang til en enkel firestemmig sats på 4 perioder indeholdende modulation.  
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Hjælpemidler: Klaver. 
Varighed: 4 timer. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 37. Periodestudier 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende et musikhistorisk overblik over perioder og 
musiktraditioner via reflekteret og kritisk læsning primært af uddrag af grundbogsfremstillinger, der 
tilsammen skal præsentere den studerende for et bredt udsnit af teoretiske indfaldsvinkler og metodiske 
tilgange. I forbindelse med den holdbaserede undervisning udarbejder de studerende mindre, skriftlige 
afleveringsopgaver, som afslutningsvis samles i en undervisningsportfolio (se nedenstående 
eksamensbestemmelser). 
 
Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af et studium baseret på kritisk læsning af et repræsentativt udvalg af musikhistoriske 
fremstillinger skal eksaminanden demonstrere kendskab til og overblik over hovedtræk i de euro-
amerikanske musikkulturers historie og dens fremstilling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en bunden, skriftlig opgave (omfang: 7-8 sider). Undervisningsdeltagelsen inkluderer 
udarbejdelse af en undervisningsportfolio, der udgøres af de i forbindelse med undervisningen besvarede og 
godkendte opgaver. Portfolien har et samlet omfang på 15-20 sider og skal være godkendt af 
underviseren/erne før den skriftlige opgave tilstilles. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Varighed: Der gives 4 dage til besvarelsen. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en bunden, mundtlig prøve inden for et af studienævnet fastlagt pensum (omfang: 1500 sider). 
Pensum bekendtgøres 6 uger inden prøvens afholdelse. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve.  
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Hjælpemidler: Alle. 
Forberedelsestid: 60 minutter. 
Varighed: 45 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 38. Musikanalyse og musiklære 
 
Disciplinbeskrivelse  
Disciplinen omfatter grundlæggende musikalsk analyse og almen musiklære. I undervisningen lægges 
hovedvægten på vestlig kompositionsmusik fra perioden ca. 1700-1900. Inden for populærmusik lægges 
hovedvægten på musik efter 1960. Undervisningen skal præsentere den studerende for forskellige analytiske 
metodikker, også i forhold til musik i klingende form. Den afsluttende del af undervisningsforløbet former 
sig som et af studienævnet godkendt integreret historisk-teoretisk og musikanalytisk temastudie inden for 
vestlig kompositionsmusik. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af analytisk beskæftigelse med forskellige typer af vestlig kompositionsmusik og populærmusik 
skal eksaminanden demonstrere færdigheder og metodisk bevidsthed inden for musikalsk analyse samt 
grundlæggende færdighed i partiturlæsning. Endvidere skal eksaminanden demonstrere forståelse af 
sammenhængen mellem musikalsk analyse og historisk-teoretiske problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave inden for temastudiets emneramme. Omfang 12-16 
sider per studerende, ekskl. nodeeksempler o.l. 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. Højst tre studerende per opgave. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Varighed: 9 dage. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Opgaven har et omfang på 17-22 sider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Varighed: 9 dage. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 39. Studium Generale-modulet består af følgende disciplin: 

- Studium Generale 
 
§ 40. Studium Generale-modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Indsigt i væsentlige videnskabelige teorier og metoder inden for fagområdet. 
• Kendskab til humanvidenskabernes teorihistorie. 
• Viden om universitetets og humanvidenskabernes historiske og aktuelle rolle i kultur- og 

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

• Evne til at reflektere over forskellige videnskabsteoretiske positioners styrker og svagheder i 
konkrete anvendelsessammenhænge. 

• Evne til kritisk refleksion af videnskabens brug i samfundsmæssig praksis. 
• Evne til at gribe en konkret problemstilling an på en metodisk reflekteret måde og udvælge de hertil 

passende teoretiske og analytiske værktøjer. 
 
§ 41. Studium Generale 
 
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. Undervisningsforløbet kombinerer fællesforelæsninger på 
institutniveau og enkeltfaglig storholdsundervisning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere viden om og evne til at diskutere fagområdets videnskabelige 
grundlagsproblemer og relatere dem til fagets filosofiske, videnskabshistoriske og samfundsmæssige 
sammenhæng. Der fordres endvidere kendskab til centrale fællesæstetiske, fælleshumanistiske og 
fællesuniversitære problemstillinger, samt universitetets og humanioras historie. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af tre måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en bunden, skriftlig opgave. Eksaminator stiller på baggrund af det i undervisningen 
indgåede pensum et mindre antal opgaver, hvoraf eksaminanden besvarer én. Opgavens omfang er 12-15 
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. Højst 4 studerende per opgave. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Varighed: 9 dage. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en bunden, mundtlig prøve på baggrund af det i undervisningen indgåede pensum.  
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Hjælpemidler: Alle. 
Forberedelsestid: 60 minutter. 
Varighed: 30 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
c) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave inden for et af studienævnet tilstillet pensum på 500 
sider. Opgaven har et omfang på 20-25 sider. Pensum meddeles 14 dage før opgaven stilles. 
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Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Varighed: 12 dage. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 42. Valgfagsmodulet består af følgende disciplin: 

- Valgfag 
 
§ 43. Valgfagsmodulet valgfag giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 
• Indsigt i udvalgte og 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 den faglige substans 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 udvikling af en individuel 

kompetenceprofil. 
 
§ 44. Valgfag 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen 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. 
Disciplinen 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 eksaminanden demonstrere kendskab til en væsentlig æstetikfaglig 
problemstilling med henblik på at kunne anvende og inkorporere dette i opbygningen af en selvstændig 
fagprofil. Desuden skal eksaminanden demonstrere formidlingsevne inden for det pågældende emne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges på én af to måder: 
a) Gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte undervisning. 
 
Prøveform: Individuel prøve i form af undervisningsdeltagelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som en mundtlig sagsfremstilling på baggrund af bunden opgave. Opgaven stilles af eksaminator 30 min. 
før eksamen og tager udgangspunkt i undervisningsforløbets fulde pensum. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
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Forberedelsestid: 30 min. 
Varighed: 30 min. inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 45. Praktisk-teoretisk modul I består af følgende discipliner: 

- Sang og stemmeteori 
- Direktionsteknik og korarbejde 
- Klaver 1 
- Arrangement og instrumentkendskab 

 
§ 46. Praktisk-teoretisk modul I giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer inden for følgende områder: 
• Stemmeteoretisk forståelse, praktisk beherskelse af sangstemmen og kendskab til dansk 

fællessangsrepertoire. 
• Forståelse og beherskelse af elementære praktiske færdigheder inden for direktionsteknik, partitur-

læsning og korsangsteknik. 
• Grundlæggende færdigheder i node- og becifringsspil, basal klaverteknik og stilforståelse. 
• Færdigheder i udarbejdelse af mindre, populærmusikalske arrangementer. 
• Praktisk kendskab til og elementær spillefærdighed på gængse instrumenter inden for pop/rockmusik. 
• Kendskab til IT-værktøjer i forbindelse udarbejdelse af arrangement herunder nodeskrivning. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Evne til metodisk, refleksiv og kreativ forvaltning af egen praktisk-musikalsk udøvelse, primært i 

undervisningssammenhænge. 
• Evne til at bidrage konstruktivt til en gruppebaseret praktisk-musikalsk arbejdsproces. 
• Evne til at inddrage relevante IT-værktøjer i praktisk-musikalsk sammenhæng. 
• Evne til at udnytte praktisk-musikalske færdigheder i forbindelse med teoretisk og analytisk arbejde til 

befordring af musik-indsigt. 
 
§ 47. Sang og stemmeteori 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at udvikle en funktionsdygtig sangstemme samt en grundlæggende teoretisk 
forståelse af stemmens anatomi, fysiologi og funktionsmåder. Repertoiret udgøres af dansk fællessangs-
tradition. Desuden udvikles grundlæggende bladsangsfærdighed. Den tilknyttede undervisning er dels solo-
undervisning i sang, dels et kursus i stemmeteori. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves kendskab til stemmens anatomi, fysiologi og funktionsmåder. Eksaminanden skal vise en 
hensigtsmæssig balance i sit vokale instrument mellem elementær åndedrætskontrol, elementær resonatorisk 
forståelse samt en i forhold hertil rimelig stemmelæbekompression. Eksaminanden skal demonstrere 
forståelse for repertoirets forskelligartede stilistiske karakter. Endelig skal eksaminanden demonstrere 
grundlæggende færdighed i bladsang. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning i stemmeteori aflægges prøven som en praktisk prøve, der omfatter: 
 

1. To stilmæssigt forskellige sange udvalgt af eksaminator fra en af studienævnet godkendt liste med 
30 selvvalgte overvejende danske sange (skolesangsliste). Kan udføres med eller uden 
akkompagnement. 

2. Sang fra blad af en lettere opgave uden forberedelse. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Varighed: Max. 20 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en kombineret skriftlig/praktisk prøve. Prøvens skriftlige del udgøres af en fri, skriftlig opgave i 
stemmeteori (omfang: 7-9 sider), der inkluderer en analyse af en ikke-professionel stemme foretaget på 
baggrund af et af studienævnet godkendt pensum (omfang: 100 sider). Opgaven afleveres 1 uge før den 
praktiske del af prøven. 
Den praktiske del af prøven omfatter: 

1. To stilmæssigt forskellige sange udvalgt af eksaminator fra en af studienævnet godkendt liste med 
30 selvvalgte overvejende danske sange (skolesangsliste). Kan udføres med eller uden 
akkompagnement. 

2. Sang fra blad af en lettere opgave uden forberedelse. 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/praktisk prøve. 
Varighed: Max. 20 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 48. Direktionsteknik og korarbejde 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende forståelse og beherskelse af elementære praktiske 
færdigheder inden for direktionsteknik, partiturlæsning og korsangsteknik. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere teoretisk forståelse og beherskelse af elementære praktiske færdigheder 
inden for direktionsteknik, partiturlæsning og korisk sangteknik. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte undervisning. 
 
Prøveform: Individuel prøve i form af undervisningsdeltagelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en bunden, praktisk prøve i en af studienævnet tilstillet sats, som dirigeres (uden kor) og gøres til 
genstand for diskussion. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
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Forberedelsestid: 1 time. 
Varighed: Max. 20 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 49. Klaver 1 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er oparbejdelse af grundlæggende færdigheder i klaverteknik, node- og becifrings-
spil samt stilforståelse. I løbet af undervisningen skal den studerende have indstuderet mindst 4 værker af en 
sværhedsgrad som B-værker i den af studienævnet godkendte eksempelsamling. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere grundlæggende færdighed i at anvende klaveret i forbindelse med node- og 
becifringsspil, grundlæggende klaverteknik og stilforståelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en praktisk prøve, der omfatter: 

1. Spil fra blad af en lettere nodesats. 
2. Spil fra blad af to becifringsopgaver: Den ene udføres som akkompagnement til en melodi og den 

anden med inddragelse af melodien i satsen. 
3. Spil fra blad af en melodisk let, rytmisk tostemmig sats med fokus på rytmegengivelse og puls. 
4. Fremførelse af et selvvalgt værk, som skal udføres i overensstemmelse med det foreliggende 

nodebillede. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Hjælpemidler: Klaver. 
Forberedelsestid: 25 min. 
Varighed: Max. 20 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som en bunden, praktisk prøve omfattende: 

1. Spil fra blad af en lettere nodesats. 
2. Spil fra blad af to becifringsopgaver: Den ene som akkompagnement til en melodi og den anden med 

inddragelse af melodien i satsen. 
3. Spil fra blad af en melodisk let, rytmisk tostemmig sats med fokus på rytmegengivelse og puls. 
4. Fremførelse af to værker udvalgt af censor fra en af studienævnet godkendt repertoireliste på 4 

værker (B-værker). Disse skal udføres i overensstemmelse med det foreliggende nodebillede. 
Værkerne skal repræsentere en periode- og stilmæssig spredning. 

 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Hjælpemidler: Klaver. 
Forberedelsestid: 25 minutter. 
Varighed: Max. 20 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået . 
Vægtning: 10 point. 
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§ 50. Arrangement og instrumentkendskab 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende teoretisk forståelse for og grundlæggende praktisk 
kendskab til de instrumenter, der typisk forekommer inden for pop/rock-instrumentariet, samt elementære 
spillefærdigheder på et udvalg af disse instrumenter. Den studerende skal desuden opnå færdighed i 
udarbejdelse af mindre, groove-baserede arrangementer inden for populærmusikalske stilarter, udarbejdet på 
computer. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere kendskab til og vise elementær spillefærdighed på de gængse instrumenter 
inden for pop- og rockmusik. Eksaminanden skal desuden demonstrere færdighed i udarbejdelse af mindre 
arrangementer, som skal afspejle fortrolighed med specifikke træk inden for populærmusikalske stilarter, 
elementære satstekniske principper samt grundlæggende færdigheder i anvendelse af computer ved såvel 
udarbejdelsen som formidlingen af arrangementerne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en individuel eksamensportfolio, der udgøres af et mindre computerudskrevet arrangement 
og to aflytningsopgaver, udarbejdet i forbindelse med undervisningen. Dens samlede omfang fastlægges af 
studienævnet. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en bunden, skriftlig/praktisk prøve i to dele: 

1. Med udgangspunkt i et noteret arrangement spiller eksaminanden henholdsvis på trommer, elguitar 
og elbas samt demonstrerer kendskab til pop/rock-musikkens tekniske udstyr og instrumentarium. 

2. Ud fra en opgiven melodi (evt. med becifring) udarbejdes et mindre arrangement for rytmegruppe og 
melodiinstrument(-er). Arrangementet afleveres som computerudskrevet partitur samt som MIDI- 
eller audiofil. 

 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/praktisk prøve. 
Varighed: b1): Max 30 min. inkl. censur; b2): 3 dage. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ ikke bestået. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 51. Praktisk-teoretisk modul II består af følgende discipliner: 

- Sang og sangpædagogik 
- Korledelse 
- Klaver 2 
- Arrangement med indstudering 

 
§ 52. Praktisk-teoretisk modul II giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer inden for følgende områder: 
• Musikalsk og stilbevidst sangudøvelse, færdighed i bladsang samt praktisk og teoretisk kendskab til 

elementær sangpædagogik. 
• Færdigheder inden for indstuderingsmetodik, ledelsesteknik, prøvedisponering og fortolkning i en 
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korledelsespraksis. 
• Musikalsk og stilbevidst klaverudøvelse, færdighed i node- og becifringsspil samt færdighed i at anvende 

klaveret som formidlingsredskab. 
• Færdighed i udarbejdelse og indstudering af populærmusikalske arrangementer udarbejdet på computer 

til brug i en undervisningssituation eller tilsvarende formidlingssammenhæng. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Evne til at overskue og varetage ledelsesfunktion, processtyring og kreativ problemløsning i forbindelse 

med praktisk-musikalske arbejdsprocesser. 
• Musikalsk udtryksevne i formidlingsmæssige og performative sammenhænge. 
• Praktisk-musikalsk formidlingsevne. 
• Evne til at anvende praktisk-musikalske færdigheder i forbindelse med formidling af teoretiske og 

analytiske indsigter. 
• Evne til at inddrage IT til understøttelse af både faglig indlæring og som del af kreative processer. 
 
§ 53. Sang og sangpædagogik 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at videreudvikle den studerendes sangtekniske kunnen, stilistiske indsigt, 
tekstlig-musikalske udtryksevne samt bladsangsfærdigheder. Desuden skal den studerende opnå grund-
læggende praktisk og teoretisk kendskab til sangpædagogisk formidling. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal under hensyntagen til repertoirets stil og karakter demonstrere musikalsk udtryksevne, 
grundlæggende kontrol over sit vokale instrument samt færdighed i bladsang. Desuden kræves praktisk og 
teoretisk kendskab til elementær sangpædagogik. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning i sangpædagogik aflægges prøven som en praktisk prøve, der omfatter: 

1. En selvvalgt af studienævnet godkendt sang, hvis sangtekniske og pædagogiske problemstillinger 
fremlægges af eksaminanden. 

2. En sang udvalgt af censor og eksaminator fra en af studienævnet godkendt liste på 3 stilmæssigt 
forskellige sange. 

3. Sang fra blad af to forskellige typer opgaver. 
Der må ikke være sammenfald mellem opgivelserne til Sang og stemmeteori henholdsvis Sang og 
sangpædagogik. Prøvens tre dele vægtes ligeligt i bedømmelsen. 

 
Prøveform: Individuel praktisk prøve.  
Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en kombineret skriftlig/praktisk prøve. Prøvens skriftlige del udgøres af en fri, skriftlig opgave 
(omfang: 7-9 sider) inden for et relevant sangpædagogisk emne skrevet på baggrund af et af studienævnet 
godkendt pensum (omfang: 100 sider). Opgaven afleveres senest 2 uger før den praktiske prøve. 
Prøvens praktiske del udgøres af: 

1. Sangpædagogisk prøve: Undervisning af en af studienævnet tilstillet sangelev i en af 
studienævnet udvalgt sang. Sangen meddeles eksaminanden 1 uge før eksamen. 
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2. Den øvrige del af den praktiske prøve aflægges som beskrevet under § 53, stk. 3, prøveform a). 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/praktisk prøve. 
Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 54. Korledelse 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at sætte den studerende i stand til at lede et kor på gymnasieniveau eller 
tilsvarende amatørniveau. Der arbejdes med indstuderingsmetodik, ledelsesteknik, prøvedisponering og 
fortolkning inden for et bredt sammensat repertoire. Heri indgår videreudvikling af den studerendes 
direktionstekniske færdigheder. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere færdigheder inden for indstuderingsmetodik, ledelsesteknik, prøve-
disponering og fortolkning inden for et stilistisk bredt repertoire af enkle korsatser. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en praktisk prøve, der omfatter indstudering af en sats, som meddeles eksaminanden 3 
dage for prøvens afholdelse. Satsen udvælges fra en af eksaminanden udarbejdet og af studienævnet 
godkendt liste på 15 satser, som tilsammen skal udgøre et bredt repertoire med hensyn til stil, genre og 
periode. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Varighed: Max. 30 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en bunden, praktisk prøve, der omfatter indstudering af 2 satser, som meddeles eksaminanden 5 dage 
før prøvens afholdelse. De 2 stilistisk og genremæssigt forskellige satser, hvoraf mindst én skal være a 
cappella, udvælges af eksaminator fra en af eksaminanden udarbejdet og af studienævnet godkendt liste på 
25 satser, som tilsammen skal udgøre et bredt sammensat repertoire med hensyn til stil, genre og periode. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Varighed: Max. 60 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 55. Klaver 2 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at videreudvikle den studerendes færdigheder inden for klaverteknik, node- og 
becifringsspil og stilforståelse. Den studerende skal desuden lære at anvende klaveret som formidlings-
redskab samt udvikle metodebevidsthed for såvel indlæring som spillepraksis. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af arbejde med et bredt spektrum af satstyper skal eksaminanden demonstrere færdighed i at 
anvende klaveret som formidlingsredskab i forbindelse med node- og becifringsspil samt i formidling af 
indstuderede klaverværker. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en bunden, praktisk prøve omfattende: 

1. Spil fra blad af nodesats. 
2. Spil fra blad af to becifringsopgaver: Den ene inddrager melodien i satsen og den anden udføres som 

akkompagnement til en melodi. 
3. Transponering af enten en nodesats eller en becifringsopgave, som inddrager melodien i satsen. 
4. Fremførelse af en opgivet indstuderet klaverkomposition (A-værk).  
5. Fremførelse af et værk udvalgt af censor og eksaminator fra en repertoireliste på 4 værker (B-

værker), som inkluderer et akkompagnementsværk.  
De i alt 5 opgivne værker skal være af en sværhedsgrad som eksemplerne i den af studienævnet godkendte 
eksempelsamling og godkendes af dette inden for en nærmere fastsat frist. Værkerne skal udføres i overens-
stemmelse med det foreliggende nodebillede og afspejle en periode- og stilmæssig spredning. Der må ikke 
være sammenfald mellem opgivelserne til Klaver 1 og Klaver 2.  
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Hjælpemidler: Klaver. 
Forberedelsestid: 30 min. 
Varighed: 30 min inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som en bunden, praktisk prøve omfattende: 

1. Spil fra blad af nodesats. 
2. Spil fra blad af to becifringsopgaver: Den ene inddrager melodien i satsen og den anden udføres som 

akkompagnement til en melodi. 
3. Transponering af enten en nodesats eller en becifringsopgave, som inddrager melodien i satsen. 
4. Spil på klaver af et rytmisk ostinat på 2-4 takter med fokus på koordination, puls og udtryk. 
5. Spil af 2- og 3-stemmige uddrag på højest 4 takter af 4-stemmigt korpartitur. 
6. Spil på klaver af lettere enstemmig transponeringsopgave. Stemmen er skrevet ud for et 

transponerende instrument og skal spilles, hvor instrumentet klinger.  
7. Fremførelse af en opgivet indstuderet klaverkomposition (A-værk).  
8. Fremførelse af et værk udvalgt af censor og eksaminator fra en repertoireliste på 4 værker (B-

værker), som inkluderer et akkompagnementsværk.  
De i alt 5 opgivne værker skal være af en sværhedsgrad som eksemplerne i den af studienævnet godkendte 
eksempelsamling og godkendes af dette inden for en nærmere fastsat frist. Værkerne skal udføres i overens-
stemmelse med det foreliggende nodebillede og afspejle en periode- og stilmæssig spredning. Der må ikke 
være sammenfald mellem opgivelserne til Klaver 1 og Klaver 2.  
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
Hjælpemidler: Klaver. 
Forberedelsestid: 45 min. 
Varighed: 45 min inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 56. Arrangement med indstudering 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at opøve færdigheder i udarbejdelse og indstudering af arrangementer inden for 
populærmusikalske stilarter. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere færdighed i udarbejdelse og indstudering af arrangementer for større og 
mindre besætninger. Arrangementerne skal afspejle fortrolighed med specifikke træk inden for 
populærmusikalske stilarter, elementære satstekniske principper samt færdighed i anvendelse af computer 
ved såvel udarbejdelsen som formidlingen af arrangementerne. Arrangementerne skal desuden være 
udarbejdet, så de kan fungere i specifikke undervisningssituationer. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af to dele: 

1. Prøven er bunden, kombineret skriftlig/praktisk. Inden for en nærmere fastsat frist forud for prøvens 
afholdelse stiller eksaminator opgaven i form af et mindre antal melodier (evt. med becifring) 
og/eller tekster, blandt hvilke eksaminanden vælger én som grundlag for udarbejdelsen af et 
arrangement for mindst 6 stemmer/musikere med obligatorisk inddragelse af bas og 
rytmeinstrumenter. Arrangementet afleveres som computerudskrevet, pædagogisk anvendeligt 
partitur, som MIDI- eller audiofil samt med en skriftlig procesbeskrivelse på max. 2 normalsider. 
Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på arrangementets satstekniske aspekter og dets 
udførelsespraktiske tilrettelæggelse, mens bedømmelse af indstudering indgår modificerende i den 
samlede bedømmelse. 

2. Inden en nærmere fastsat frist forud for prøvens afholdelse skal eksaminanden aflevere tre 
arrangementer til godkendelse. Arrangementerne skal foreligge som computerudskrevne, 
pædagogisk anvendelige partiturer og som MIDI- eller audiofil. Med hvert arrangement skal desuden 
følge skriftlige overvejelser angående notationsform og indstuderingsteknik. 

Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning bortfalder punkt 2. 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/praktisk prøve. 
Varighed: Til den skriftlige del gives 5 dage; den praktiske del varer max 45 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 57. Kulturlinjemodulet består af følgende discipliner: 

- Musik som kulturel praksis 
- Musik som kulturelt felt 
- Musikproduktion 

 
§ 58. Kulturlinjemodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer inden for følgende områder: 
• Teoretisk, historisk og analytisk indsigt i musik som social og kulturel praksis. 
• Viden om de musikkulturelle felters sammensætning og mekanismer. 
• Færdighed i musikalsk produktion under anvendelse af computerteknologi. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Evne til overordnet forståelse af og refleksion over musik som kulturelt fænomen. 
• Evne til mundtlig og skriftlig formidling af musikkulturelle tematikker og problemstillinger. 
• Evne til at anvende IT som omdrejningspunkt i en musikalsk kreativ arbejdsproces. 
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§ 59. Musik som kulturel praksis 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende teoretisk forståelse af og metodiske redskaber til analyse 
af musik som social og kulturel praksis, med særlig fokus på interaktion med musik i dens klingende 
fremtrædelsesformer i såvel produktions- som brugssammenhænge, herunder tematisering af betydningen af 
musiks fremherskende fonografiske fremtræden og dens integration i multimediale kontekster (fx film og tv). 
I den holdbaserede undervisning indgår mundtlige gruppeoplæg. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem arbejde med en række teoretiske og analytiske tematiseringer af musik som social og kulturel 
praksis skal eksaminanden demonstrere grundlæggende forståelse af og evne til refleksion over de i 
undervisningen behandlede tilgange og problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt 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.  
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave inden for et af studienævnet tilstillet pensum på 600 
sider. Opgaven har et omfang på 20-25 sider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Varighed: 3 uger. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 60. Musik som kulturelt felt 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende teoretisk forståelse af og metodiske redskaber til analyse 
af musik som kulturelt felt med fokus på såvel kulturinstitutioner og -aktører som musikindustri og 
kulturpolitik. Kortere studier i felten kan inddrages i undervisningen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem arbejde med en række teoretiske og analytiske tematiseringer af musik som kulturelt felt skal 
eksaminanden demonstrere grundlæggende forståelse af og evne til refleksion over de i forbindelse med 
undervisningen behandlede tilgange og problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt 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 
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bedømmelse.  
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave inden for et af studienævnet tilstillet pensum på 600 
sider. Opgaven har et omfang på 20-25 sider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Varighed: 3 uger. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point. 
 
§ 61. Musikproduktion 
 
Disciplinbeskrivelse  
Disciplinen skal bibringe den studerende grundlæggende teoretisk forståelse af og praktisk erfaring med 
computerbaseret musikproduktion. Undervisningen veksler mellem teoretiske studier og praktiske øvelser 
med inddragelse af såvel individuelle som gruppebaserede arbejdsformer. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem teoretisk og praktisk arbejde med audioproduktion, skal eksaminanden demonstrere en grund-
læggende færdighed i computerbaseret musikproduktion. Produktionen skal afspejle en forståelse af og 
erfaring med at skabe et musikalsk forløb med fokus på musikkens kulturelle kodning og dennes betydning i 
den valgte sammenhæng. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er kombineret skriftlig/mundtlig/praktisk. Den mundtlige del af prøven har karakter af en 
fremlæggelse og kommentering af en af eksaminanden udarbejdet musikalsk produktion. En uge før prøvens 
afholdelse afleveres den musikalske produktion i digital form sammen med en kommentar, der indeholder en 
præsentation af den musikalske produktion, dens idé, samt en redegørelse for produktionens tilblivelse 
(omfang: 3-5 sider). Kommentaren indgår modificerende i den samlede bedømmelse. 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/mundtlig/praktisk prøve. 
Varighed: 20 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point. 
 
§ 62. Bachelorprojekt-modulet består af følgende disciplin: 

- Bachelorprojekt 
 
§ 63. Bachelorprojekt-modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Færdighed i systematisk og kildekritisk informationssøgning samt evne til relevansvurdering af det 
fundne materiale. 

• Viden om centrale metoder og teorier af relevans for den aktuelle overordnede temaramme. 
 
Kompetencer 
Gennem gruppebaseret projektarbejde skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
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kompetencer: 
• Evne til kombination af allerede opnåede musikfaglige kvalifikationer af analytisk, teoretisk og 

historisk art. 
• Evne til individuelt og i samarbejde at udvikle og forfølge musikfaglige problemstillinger på 

videnskabeligt grundlag. 
• Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk, samt til at reflektere over og evaluere en given 

teori og metodes relevans og anvendelighed i en aktuel situation. 
• Samarbejdsevne inden for gruppeprojektet i dets forskellige arbejdsfaser (fra idéfase over 

udarbejdelse af problemformulering, afgrænsning af stof og genstandsområde, fremsættelse af 
hypoteser og etablering af synsvinkler, mundtlig fremlæggelse, opposition og konstruktiv kritik, til 
projektfremlæggelse, revision og endelig gennemskrivning). 

• Evne til skriftligt at formidle et projekt såvel i idéfasen som i dets endelige udformning. 
 
§ 64. Bachelorprojekt 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende erfaring med gennemførelse af et selvstændigt 
teambaseret projektarbejde, der munder ud i en samlet skriftlig fremstilling. Bachelor-projektet udvikles i 
tilknytning til et kortere undervisningsforløb, der introducerer til en af studienævnet godkendt temaramme 
samt projektet som arbejdsform. Herefter arbejder de enkelte projektgrupper selvstændigt med fokuserede 
problemstillinger inden for temarammen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal med BA-projektet demonstrere evnen til på kvalificeret vis at formulere, analysere og 
bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne. Det fordres, at eksaminanden selvstændigt 
og i et forpligtende samarbejde med andre kan arbejde konstruktivt og udviklende med problemstillinger 
inden for projektrammen samt formidle projektarbejdet i skriftlig form. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning som udarbejdelse 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 tysk (omfang: 1-2 sider). 
 
Prøveform: Individuel, skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 
 
b) Som 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. Opgavens omfang er 25-30 
sider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 65. Ordningen træder i kraft 1. september 2005. 
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§ 66. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning i 
henhold til nedenstående: 
 

2001-studieordningen  2005-studieordningen 
Musiklivsprojekt  Teoretisk grundlagskursus 
Musikhistorie og teori  Periodestudier 
Arrangement 1   Arrangement og instrumentkendskab 
Klassisk satsteknik  Klassisk satsteknik 
Prima vista & Klaver 1  Klaver 1 
Sang 1  & Sang 2  Sang og stemmeteori & Sang og sangpædagogik 
Korledelse 1   Direktionsteknik & korarbejde 
Arrangement 2   Arrangement med indstudering 
Musikhistoriske temastudier Emnestudium 
Humanistisk Videnskabsteori Studium Generale 
Bachelorprojekt  Bachelorprojekt 
Musiklære og –analyse  Musikanalyse og musiklære 
Brugsklaver 1 & Klaver 2 Klaver 2 
Korledelse 2   Korledelse 

 
§ 67. En forudsætning for meritoverførsel af Sang 1 & Sang 2 i 2001-ordningen til Sang og stemmeteori & 
Sang og sangpædagogik i 2005-ordningen er, at disciplinen Hørelære i 2001-ordningen er bestået. 
 
§ 68. Ingen discipliner i 2005-ordningen ækvivalerer Hørelære i 2001-ordningen. 
 
§ 69. Ingen discipliner i 2001-ordningen ækvivalerer følgende discipliner i 2005-ordningen: Musikkultur og 
medier, Valgfag, Musik som kulturel praksis, Musik som kulturelt felt og Musikproduktion. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005.  
 
Ændring af § 34 stk. 3, § 35 stk. 3, § 47 stk. 3 og § 49 stk. 3 godkendt af Dekanen januar 2007. 
Ikrafttræden 1. februar 2007.  
 
Ændring af § 6 stk. 1, § 13, § 16, § 18 stk. 2, § 26, § 33 stk. 2, § 34 stk. 2 og 3, § 35 stk. 2 og 3, § 36 stk. 
2 og 3, § 37 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2 og 3, § 44 stk. 2, § 47 stk. 2, § 48 stk. 2, § 49 stk. 2, § 
50 stk. 2, § 53 stk. 2 og 3, § 54 stk. 2 og 3, § 55 stk. 2 og 3, § 56 stk. 2 og 3, § 59 stk. 2 og 3, § 60 stk. 2 
og 3, § 61 stk. 2 og 3 og § 64 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. Ikrafttræden 1. 
september 2007.  
 
Ændring af § 38 stk. 3 godkendt af Dekanen marts 2008. Ikrafttræden 1. marts 2008.  
 
 
 
 
 


