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Kapitel 1: Formål 
 

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

• udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer 
samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,  

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i 
fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og 
metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede 
erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og  

• kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om 
ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den studerende til 
selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder på baggrund af faglig viden 
og indsigt i humanistiske og andre teorier og metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. En kandidatuddannelse i Æstetik og Kultur giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder. 
      ●     Viden om og forståelse af det æstetiske i samfundet – aktuelt og historisk 
      ●     Viden om æstetik- og kunstteori 
      ●     Viden om kulturteori, kulturpolitik og kulturhistorie 
      ●     Viden om og færdighed i æstetisk og kulturel analyse af kunstværker og andre æstetisk orienterede  
 betydningshandlinger, medialt og tværmedialt (tekst, billede, lyd, iscenesættelse) og de tilknyttede   
 kunstarter 
      ●    Viden om og færdighed i organisationsanalyse, bl.a. af kunstens institutioner og i forhold til den 
 samlede kultur  
      ●     Færdighed i mundtlig og skriftlig formidling 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• Kunne foretage æstetisk og kulturel analyse af det moderne samfunds æstetiske kultur  
• På baggrund af sådanne analyser kunne afdække, forstå og formidle konkrete betydningspotentialer i 

et felt, hvori der indgår kunstværker og andre betydningshandlinger som er medialt frembragt med 
henblik på at skabe æstetisk oplevelse 

• Kunne afdække og forstå disse betydningsdannelsers relation til de medier, de udfolder sig i, og til 
den kontekst (organisation, institution, kultur), som de er en del af 

• Kunne kvalificere, lede og innovativt udvikle projektarbejde, formidling og organisering af 
betydningsprocesser i almindelighed og æstetiske betydningsprocesser i særdeleshed  

• Kunne indgå  i tværfagligt samarbejde med andre deltagere med forskellige faglige kompetencer og 
perspektiver, eksempelvis kunstnere, administratorer, projektkoordinatorer, kunst- og kultur-
institutioner, offentlige og private virksomheder , forvaltninger m.fl. 
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Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur forudsætter en bestået bacheloruddannelse med 
Æstetik og Kultur som centralt fag eller en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og et 
suppleringsfag i Æstetik og Kultur – Tværgående Studier. 
 
 
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. Kandidatuddannelsen består af 2 års studier i Æstetik og Kultur 
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen 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.  Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) med 
efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of Arts efterfulgt af uddannelsens 
fagbetegnelse på engelsk. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Æstetik og Kultur 
kan ved dispensation tillade et fjerde of 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. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller 
eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én 
eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen 
forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Med 
regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med 
tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er 
fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er 
aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 15. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er 
udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig 
opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af fem studerende.  
 
§ 16. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, fastsætter 
studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt den studerende 
ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for specialets vedkommende 
dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår 
juli måned ikke.  
 
Stk. 3. 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. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på studerendes 
selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godkende, at 
beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse træder i 
stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede 
uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for 
uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. 
bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med 
karakterer. 
 
Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres. 
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§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. 
I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement der 
beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om universitetet og 
om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-
point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum (primær og sekundær prosatekst):  1400 typeenheder (tegn 
+ mellemrum)  
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
 § 22. 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. 
 
§ 23. Studienævnet for Æstetik og Kultur kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat 
af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 
 
§ 24. Kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur kan afvikles på én måde: 

• 2 års studier i Æstetik og Kultur  
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Kunstarterne og det æstetiskes 
historiske forandring 
 
Kulturteori og -analyse. 
 
Æstetik og Kultur Temastudium 

 
Intern 
 
Ekstern 
 
intern 

 
10 ECTS-points 
 
10 ECTS-points 
 
10 ECTS-point 

 
7-trinsskalaen 
 
7-trinsskalaen 
 
Bestået/ikke-best. 

 
1. semester 
 
1. semester 
 
1. semester 

Feltstudium/Praktik 
 
Organisationsforståelse 
og –analyse 

Intern 
 
 
Intern 

20 ECTS-points 
 
 
10 ECTS-points 

7-trinsskalaen 
 
 
Bestået/ikke-best. 

2. semester 
 
 
2. semester 

Valgfag 1 
 
Valgfag 2 

Intern 
 
Intern 

10 ECTS-points 
 
10 ECTS-points 

Bestået/ikke-best. 
 
Bestået/ikke-best. 

3. semester 
 
3. semester 
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Valgfrit projektstudium 

 
Intern 

 
10 ECTS-points 

 
7-trinsskalaen 

 
3. semester 

Specialeafhandling Ekstern 30 ECTS-points 7-trinsskalaen 4. semester 
 
§ 25. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Modul i Æstetik og Kultur, der består af følgende discipliner: Kunstarterne og det æstetiskes 
historiske forandring, Kulturteori og –analyse, Æstetik og Kultur Temastudium 
 
Stk. 3. Modulet i Feltstudium, der består af følgende discipliner: Organisationsforståelse og -teori, 
Feltstudium/Praktik  
 
§ 26. Modulet Valgfag kan den studerende frit sammensætte inden for en samlet ramme af 30 ECTS-points  
 
Stk. 2. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller kandidatuddannelser 
uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og iht. den der gældende studieordning. 
Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 27. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Valgfrit projektstudium når prøven i Kunstarternes og 
det æstetiskes historiske forandring samt prøven i Kulturteori og -analyse er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen er 
bestået. 
 
§ 28. For uddannelsens 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: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver 
 
§ 29. Modulet i Æstetik og Kultur består af følgende discipliner: 

- Kunstarterne og det æstetiskes historiske forandring 
- Kulturteori og –analyse 
- Æstetik og Kultur Temastudium 

 
§ 30. Modulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Viden om det æstetiske i samfundet aktuelt og historisk (æstetik-, kunst- og kulturteori) 
• Dybtgående viden om og færdighed i æstetisk og kulturel analyse af den moderne kulturs 

kunstværker samt andre betydningshandlinger og -problemstillinger  
• Viden om Kulturbegrebets historiske og aktuelle betydningsspektrum 
• Viden om og færdighed i analyse af kunst- og kulturpolitiske problemstillinger i et større 

samfundsmæssigt perspektiv 



 7

• Færdighed i mundtlig og skriftlig formidling 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• Kunne analysere, formidle og omsætte analyserne af det æstetiske i kulturen og i samfundet  
• Kunne afdække, formidle og omsætte æstetiske betydningsdannelser i relation til de medier, de 

udfolder sig i, og til den historiske og samfundsmæssige kontekst, som de er en del af 
• Kunne vurdere forskellige teoridannelsers styrker og svagheder i forhold til forskellige 

analyseobjekter og deres kontekster 
• Kunne deltage, kvalificere, lede og udvikle på forskellige institutionelle niveauer i det æstetiske og 

det kulturelle felt  
 
§ 31. Kunstarterne og det æstetiskes historiske forandring (The Historical Change in the Art forms 
and of Aesthetics) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give indsigt i de grundlæggende historiske forandringsprocesser i det 
Moderne (dvs. siden midten af 1700-tallet), både i kunsten og i de æstetiske relationer i almindelighed. Det 
gælder den generelle kunstteori, forholdet mellem kunsten og de enkelte kunstarter, samt kunstens forhold til 
den æstetiske tænkning og generelle praksis i perioden. Omdrejningspunkt for forandringsprocesserne er 
modernismernes, herunder avantgardebevægelsernes opgør med en række stabile paradigmer i relation til 
bl.a. kunstnerrolle, værkkarakter, repræsentationsproblemet, kunstinstitutionen – både i kunst og tænkning. 
Undervisningen foregår i en dynamisk kombination af forelæsninger, temadiskussioner, studenteroplæg og 
andre studenterbidrag (indlæg, kritik, opposition, diskussion) samt skriftlige øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere både ”værker” (kunstværker, massemedieprodukter eller andre 
artefakter, situationer etc.) og kunst- og æstetikteoretiske bidrag efter deres historisk-typologiske placering, 
herunder i relation til de vigtigste anvendte arts- og periodetypologiseringer (romantik, realisme, 
modernisme, postmodernisme, forskellige avantgarder mv.).  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 

a) under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen er prøven 
mundtlig på basis af en opgivet problemstilling. Den studerende afleverer til faglæreren en 
problemformulering (vejledende omfang 5 sider og udarbejdet i tilknytning til/forlængelse af 
undervisningen), som danner basis for eksaminationen.  
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-points 

 
b) bunden mundtlig prøve. Den studerende opgiver 15 hovedværker (artefakter) og 900 sider teoretiske 
tekster fordelt på mindst 15 enheder. Eksaminationen sker på baggrund af et eksamensspørgsmål, der 
inddrager et eller flere både værker og teoretiske problemstillinger.  
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskalaen 
Forberedelsestid: 30 minutter 
Varighed: 30 minutter 
Hjælpemidler: De opgivne værker og tekster 
Vægtning: 10 ECTS-points 
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§ 32. Kulturteori og –analyse (Cultural Theory and Analysis) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen tager afsæt i kulturbegrebets aktuelle betydningsspektrum og dettes historiske traditionslinjer. På 
denne baggrund arbejdes der komparativt med de væsentligste aktuelle kulturteoretiske ansatser (fx kritisk 
teori, diskursanalyse, Cultural Studies og systemteori), og disse appliceres analytisk på samtidskulturen og 
den kulturpolitiske proces. Endvidere arbejder de studerendeselvstændigt med udvalgte kulturteoretiske, 
kulturanalytiske og/eller kulturpolitiske emnefelter. De valgte emnefelter (projekter) indgår som del af de 
studerendes bidrag til undervisningen i form af fx studenteroplæg, case studies, kritik, diskussion og 
opposition. Disse bidrag kan udarbejdes i grupper eller individuelt og vil typisk danne udgangspunkt for den 
skriftlige eksamensopgave. 
 
Stk.2. Faglige mål 
Der fordres kendskab til et repræsentantivt udvalg af nyere kulturteoretiske traditioner. Endvidere fordres der 
kendskab til aktuelle kulturteoretiske diskussioner og kulturanalytiske metoder samt færdighed i analyse af 
kulturelle og kulturpolitiske fænomener og processer. 
 
Stk .3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 

a) under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen er prøven 
en fri skriftlig hjemmeopgave i forlængelse af undervisningen. Opgavens vejledende omfang er 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 prøve 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-points 

 
b) En fri skriftlig hjemmeopgave som under a) ovenfor. Opgavens problemformulering skal godkendes 
af faglæreren. Hertil kommer i samme eksamenstermin en skriftlig, bunden prøve under tilsyn. 
Faglæreren stiller opgaven på baggrund af den studerendes opgivelser, som skal omfatte 800 siders 
tekst. Opgivelsen, som skal godkendes af studienævnet, skal repræsentere et udvalg af nyere 
kulturteoretiske traditioner og diskussioner og skal være fordelt på mindst 10 enheder. Prøverne 
vægtes ligeligt i bedømmelsen. 
Prøveform: Individuel fri skriftlig prøve samt bunden skriftlig prøve. 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskalaen 
Hjælpemidler: De opgivne tekster 
Vægtning: 10 ECTS-points 

 
§ 33. Æstetik og Kultur Temastudium (Aesthetics and Culture Thematic Subject) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen er en tematiseret uddybning og videreudbygning af disciplinerne Kunstarterne og det æstetiskes 
historiske forandring (se § 31) og Kulturteori og -analyse (se § 32). Ved et temastudium forstås en 
udforskning af en eller flere afgrænsede problemstillinger eller et nøjere afgrænset emne, et fænomen eller 
en relation i den æstetiske kultur og inden for genstandsfeltet æstetik og kultur. Der arbejdes i kollokvium 
form med underviser- og studenteroplæg, skriveøvelser, diskussion, opposition og kritik.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne belyse og analysere problemstillinger, fænomener og relationer i den æstetiske 
kultur inden for afgrænsede, definerede områder af fagets genstandsfelt. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 

a) gennem regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i et af studienævnet udbudt 
undervisningsforløb og de dertil knyttede aktiviteter og øvelser.          

      Prøveform: Individuel  
                Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
                Vægtning: 10 ECTS-points 
           

b) den studerende udarbejder på baggrund af et pensum (700 sider) en fri skriftlig hjemmeopgave 
med tematisk, afgrænset karakter. På baggrund heraf eksamineres den studerende mundtligt i 
såvel opgavens problemstilling som i det opgivne pensum.  

      Prøveform: Individuel 
      Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået 
      Forberedelsestid: 30 minutter 
      Varighed: 30 minutter 
      Hjælpemidler: De opgivne tekster og den skriftlige opgave 
      Vægtning: 10 ECTS point 
      

§ 34. Feltstudiemodul 
 
Modulet består af følgende discipliner: 

- Feltstudium/Praktik 
- Organisationsforståelse og –analyse 
 

§ 35. Modulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til et repræsentativt udsnit af aktuelle organisationsteoretiske positioner og 
analysemetoder 

• Viden om kulturlivets særlige organisations- og institutionsforhold 
• Viden om og færdighed i analyse af organisationsmæssige problemstillinger i en bredere 

kulturpolitisk og samfundsmæssig kontekst 
• Færdighed i applikation af teoretiske og analytiske værktøjer på konkret praktik- og analyseprojekt 

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

• Kunne arbejde selvstændigt og effektivt og omsætte deres faglige viden i konkrete 
samarbejdsprojekter på en arbejdsplads 

• Kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i et erhvervsperspektiv og tænke i konkrete 
problemløsninger 

• Kunne samarbejde med personer med andre uddannelsesbaggrunde 
• Kunne tænke organisatorisk og forstå egen arbejdspraksis i en større organisationsmæssig kontekst 

samt på tværs af organisationer 
• Kunne reflektere organisationers virke i et overordnet samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv 
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§ 36. Feltstudium/Praktik (Field Studies/Placement) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende arbejder i en kulturinstitution eller lignende i et omfang svarende til minimum én måneds 
fuldtidsbeskæftigelse. I dette praktikforløb oparbejdes indgående kendskab til kulturinstitutionens praktiske 
organisation og funktion.  
Praktikstedet skal godkendes af faglæreren (eksaminator), og der skal forlods udfærdiges en praktikaftale 
(kontrakt) mellem kulturinstitutionen og den studerende. Bagefter skal den studerende skriftligt 
dokumentere, at omfangskravene til praktikperioden er opfyldt. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
De studerende kortlægger og analyserer i grupper (jf. eksamensbestemmelserne nedenfor) forskellige typer 
af kulturinstitutioner. Kortlægningen og analysen omhandler f.eks. institutionernes målsætning, historiske 
forudsætninger, juridiske grundlag, administrative forhold og sociale/interpersonelle forhold, alt 
sammenholdt med institutionernes æstetisk-didaktiske funktionsmåde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig prøve efterfulgt af mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave skal udarbejdes 
i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og 
konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Minimum tre studerende per opgave. De 
deltagende studerende må ikke have udført praktikarbejde i samme institution. Den skriftlige del er en fri, 
skriftlig hjemmeopgave. Den omfatter 1) en beskrivelse og analyse af de institutioner, hvor de studerende har 
været i praktik; 2) en redegørelse for og analyse af de gjorte erfaringer; 3) formulering af en eller flere fælles 
problemstillinger på basis af de studerendes feltstudier. Den skriftlige opgaves vejledende omfang er 20 sider 
pr. studerende. Den mundtlige eksamination former sig som en dialog med udgangspunkt i 
feltstudierapporten. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den 
skriftlige opgave 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. 
Eksaminationen kan på den studerendes anmodning lukkes for offentligheden. 
Studienævnet kan dispensere fra reglerne om projektgruppens størrelse og sammensætning. 

Prøveform: Individuel prøve. 
Varighed: 25 min. inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 20 ECTS-points. 

 
§ 37. Organisationsforståelse og –analyse (Organisational Theory and Analysis) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen, som formidler teoretisk værktøj til brug for feltstudierapporten, ligger i forlængelse af 
disciplinen Kulturteori og -analyse (jf. § 13), idet der nu lægges vægt på teoriernes analytiske applicering på 
samtidskulturen og den kulturpolitiske proces. Endvidere studeres teoretiske værktøjer til analyse af moderne 
organisationer i almindelighed og kulturinstitutioner i særdeleshed. Der inddrages viden fra bl.a. etnografi, 
organisationssociologi og organisationspsykologi. Arbejdsformen er en kombination af underviser- og 
studenteroplæg, diskussioner, kritik, casestudier og mindre fremlæggelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der fordres kendskab til og teoretisk grundlag for beskrivelse og analyse af forskellige typer 
kulturinstitutioner og kulturelle organiseringer som angivet under Feltstudium/Praktik. 
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Stk 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 

a) den studerende deltager aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende i et undervisningsforløb tilrettelagt 
af studienævnet 
Prøveform: Individuel prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke bestået   
Vægtning: 10 ECTS-points. 
b) den studerende aflægger en bunden skriftlig prøve under tilsyn på baggrund af 750 siders 
tekstopgivelser, fordelt på mindst 20 enheder.  
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 6 timer 
Censur og bedømmelse: Intern, Bestået/ikke bestået 
Vægtning: 10 ECTS-points 

 
§ 38. Modulet i Valgfag indeholder følgende discipliner: Valgfag 1, Valgfag 2, Valgfrit projektstudium 
 
§ 39. Gennem modulet Valgfag får de studerende mulighed for at tone deres kandidatuddannelse i en bestemt 
faglig retning herunder inddrage andre fagområder og dermed skærpe den individuelle kompetenceprofil. 
Modulet giver de studerende mulighed for at opnå følgende faglige kompetencer: 

• Kunne reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstillinger og videreudvikle 
egen faglig profil med metoder, teorier og analyseredskaber fra andre fagområder. 

• Kunne inddrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige problemstillinger og dermed opnå 
ny forståelse af et givet genstandsområde.  

• Kunne belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over perspektivets 
betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. 

• Kunne indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og kompetenceprofiler 
og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for andre fagområder. 

● I projektform kunne arbejde selvstændigt og innovativt med fagets to kerneområder: det æstetiske og 
kulturen  

 
§ 40. Valgfag 1 og 2 (Elective Subject 1 and 2) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med Valgfag 1 og 2 er at give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen en 
individuel profil under vejledning af en fastansat lærer. De skal give den studerende mulighed for fordybelse 
i centrale fagområder, jf. § 3, samt på tværs af disse områder. Emnet kan være en fordybelse i eller relatere 
sig til det æstetiske, det kulturelle eller relationen/sammenhængen mellem æstetik og kultur. Endelig kan det 
sammentænke æstetik og kultur med flere og andre fagområder, fx film, design, multimedier, video mv. eller 
organisationsudvikling (forvaltning, formidling, psykologi, ledelse, processtyring o.l.).  

 
Valgfag 1 og 2 kan afvikles på følgende måde: 
1) Ved at følge et relevant undervisningstilbud på Institut for Æstetiske fag eller andre steder, f.eks. i 

udlandet, på et andet universitet, et andet fakultet eller uden for universitetet 
2) Ved at gennemføre et selvstuderet emne efter aftale med en vejleder. Ét selvstudium kan evt. have 

karakter af praktik med en formuleret problemstilling efter aftale med en vejleder. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere overblik over og selvstændig behandling af emnet samt kunne relatere det 
til uddannelsen i Æstetik og Kultur. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af følgende to måder: 

 
a) Prøven aflægges gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i et undervisningsforløb, 
evt. praktikforløb, samt udarbejdelse af en fri skriftlig opgave, hvor emnet aftales med 
eksaminator/vejleder. Omfanget af opgaven er vejledende 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. 
Prøveform: Individuel prøve. Ved afvikling af valgfag som praktik kan prøve kun aflægges som under 
a). Tilfredsstillende gennemførelse af praktikforløb skal dokumenteres. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS-points 

 
b) Prøven aflægges ved tilfredsstillende besvarelse af en bunden skriftlig prøve, hvor emnet aftales 
med faglærer/eksaminator baseret på den studerendes opgivelser. Opgivelserne skal godkendes af 
studielederen. 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. Ved afvikling af valgfag som selvstudium kan prøve kun aflægges som under 
b). 
Prøveform: Individuel prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur og Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS-points  
 

§ 41.   Valgfrit projektstudium (Elective Project Study) 

Disciplinbeskrivelse 

Formålet med disciplinen er, at den studerende selvstændigt og i projektform arbejder teoretisk og analytisk 
med uddannelsens to kerneområder: det æstetiske og kulturen. Der henvises endvidere til § 30 vedr. 
kvalifikations- og kompetencebeskrivelserne for modulet i Æstetik og Kultur. 

Stk.2. Faglige mål 

Den studerende skal kunne formulere, afgrænse, undersøge og udfolde en problemstilling som aktualiserer 
eller konkretiserer relationen mellem æstetik og kultur under selvstændig inddragelse af relevante teorier og 
metoder fra modulet i Æstetik og Kultur og evt. yderligere andre teoritraditioner.    

Stk.3. Eksamensbestemmelser 

Prøven kan aflægges på én af to måder: 

a) Prøven aflægges gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i et seminar, kollokvium 
eller lignende rammeforløb samt besvarelse af en fri skriftlig projektopgave. Omfanget af 
projektopgaven er vejledende 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. 
Prøveform: individuel prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen  
Vægtning: 10 ECTS-points 
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b) Prøven aflægges ved besvarelse af en fri skriftlig projektopgave hvor problemformulering og 
afgrænsning aftales med eksaminator. Omfanget af projektopgaven er vejledende 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 danner basis for en efterfølgende mundtlig prøve, hvor den 
studerende eksamineres i projektopgaven. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre 
studerende. Såfremt den skriftlige opgave er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse 
ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er 
blevet eksamineret. 
Prøveform: Individuel prøve.  
Varighed: 25 minutter inkl. censur.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS-points 

 
§ 42.  Specialemodul (Masters’ Thesis Module) 
 
Modulet består af følgende discipliner: 

- Speciale 
 

§ 43. Modulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 

Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
       ● Dybtgående viden om og forståelse af et selvstændigt udvalgt og afgrænset problemfelt eller emne-
 område inden for faget og dets genstandsområde  
       ● Kendskab til forskning relevant for det valgte emnefelt        
       ● Færdighed i reflekteret valg og anvendelse af fagets videnskabelige metoder og principper 
       ● Færdighed i skriftlig formidling i afhandlingen af et selvstændigt oparbejdet problemfelt og stort 
 stofområde 

 

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
       ● Evne til at arbejde selvstændigt, selvdefineret og dybtgående med et større og komplekst 
 stofområde 
       ● Evne til at identificere, formulere og behandle en problemstilling 
       ● Kunne strukturere og gennemføre en arbejdsproces og dens forskellige faser: research, 
 specialedesign, dokumentation  
       ● Kunne arbejde målrettet inden for en defineret tidsramme og et defineret ambitionsniveau  
       ● Evne til sproglig-retorisk og struktureret tilrettelæggelse og skriftlig formidling af et fagligt stof  
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§ 44. Speciale (Masters’ Thesis) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende skal gennem specialestudiet arbejde selvstændigt med en problemstilling, et emnefelt 
og/eller et praksisfelt og en afgrænsning heraf inden for området ”æstetik og kultur”. Ved udarbejdelsen af 
specialet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode 
og færdighed i at anvende metoder og teorier.  

Stk. 2.  Faglige mål 
Den studerende skal selvstændigt, kritisk og dybtgående kunne analysere og beskrive en faglig problem-
stilling, kunne reflektere over og vurdere specialearbejdets perspektiver, potentialer og evt. konkrete 
anvendelse samt kunne reflektere over specialeprocessen og et evt. praksisfelt (praksiselement) som helhed. 
Som en del af dette skal den studerende demonstrere beherskelse af teorier og metoder inden for området 
"æstetik og kultur”. Endelig skal den studerende dokumentere sproglige formuleringsevner, som vil indgå i 
bedømmelsen. Specialet skal indeholde et resumé på max. 5 sider på engelsk. Resumeet vil indgå i den 
samlede bedømmelse. 

Stk. 3.  Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig afhandling med et vejledende omfang på 60, dog max. 90 sider. Specialets 
ambitionsniveau, målorientering, problemformulering, evt. empiri og/eller praksisgrundlag samt omfang 
aftales i dialog med specialevejlederen, som i samråd med den studerende udformer afhandlingens titel 
senest 1 måned før aflevering. Specialet kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at 
alle dele af specialet, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Max. 5 studerende per speciale. 

Prøveform: Individuel prøve. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS-points. 

 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 45. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 46. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning i 
henhold til nedenstående: 
  
1996-studieordningen 
 

2005-studieordningen 

Kunstarternes historiske forandring II  
 

Kunstarterne og det æstetiskes 
historiske forandring 
 

Kunstarternes historiske forandring III Æstetik og Kultur Temastudium 
 

Kulturteori, kulturanalyse og 
kulturpolitik I + II 
 

 
Kulturteori- og analyse 

Feltstudium 
 

Feltstudium/Praktik 

Organisations- og institutionsanalyse 
 

Organisationsforståelse og -analyse 

Linjefag I 
 

Valgfag 1 

Linjefag II Valgfrit Projektstudium  
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Filmens æstetik og kultur 
 

Valgfag 2  

 
 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 24, § 31 stk. 2 og 3, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2, § 36 stk. 
2 og 3, § 37 stk. 2, § 40 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2 og 3 og § 44 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen 
september 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  


