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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i europastudier 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 Historie og 
Områdestudier, Studienævnet for Europastudier. 
 
§ 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, herunder i de 
gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og 
metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. Formålet med kandidatuddannelsen i europastudier er at give de studerende en bred indføring i 
europæiske forhold med afsæt i humanistiske teorier og metoder. Der udbydes kurser, som giver de 
studerende mulighed for at tilegne sig viden om politiske og kulturelle forhold i Europa samt om 
europæisk samarbejde og integration.  
Kandidatuddannelsen i europastudier giver desuden de studerende mulighed for at tilegne sig en 
række specifikke kompetencer: Projektarbejds- og team-building teknikker, forhandlingsteknikker, 
præsentationsteknikker, interkulturelle kompetencer, dataindsamlingsmetoder og analyseteknikker. 
Uddannelsen foregår på engelsk i et internationalt miljø, og det internationale miljø inddrages som et 
aktiv i undervisnings- og læringssammenhænge. 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til europæiske politiske og kulturelle forhold. 
• Kendskab til nordiske perspektiver på disse forhold. 
• Kendskab til europæiske institutioner. 
• Viden om historiske og nutidige forståelser af ideen om Europa. 
• Kendskab til kulturteorier og deres anvendelsesmuligheder. 
• Kendskab til indsamling og analyse af data. 
• Viden om metoder til gennemførelse af analysebaserede undersøgelser. 
• Kendskab til organisationsdannelse og projektdesign. 
• Kendskab til løsning af rekvirerede akademiske projekter. 
• Kendskab til opgaveløsning i tværfaglige og tværkulturelle teams. 
• Kendskab til skriftlig og mundtlig formidling til forskellige målgrupper. 
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Kompetencer: 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Evne til at identificere og indsamle relevante data for forståelsen af politiske og kulturelle 
forhold i Europa. 

• Evne til at forholde sig teoretisk og analytisk til en problemstilling. 
• Evne til at anlægge regionale perspektiver på europæiske problemstillinger. 
• Evne til at identificere forskellige teoretiske positioner og vurdere deres analytiske 

anvendelighed. 
• Evne til at opstille analytisk anvendelige forklaringsrammer og forstå konsekvenserne af 

teoretiske valg. 
• Evne til at tilrettelægge og gennemføre projekter. 
• Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 

kompetenceprofiler og at bringe faglig viden fra et område i spil med viden inden for et andet 
område. 

• Evne til at formidle fagligt stof til forskellige målgrupper. 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgangskravet til A-linjen på kandidatuddannelsen i europastudier er en bestået 
bacheloruddannelse inden for humanoria eller samfundsvidenskab eller relevant udenlandsk 
uddannelse samt beherskelse af internationalt, akademisk engelsk. Adgang til B-linjen forudsætter, at 
der i bacheloruddannelsen indgår et suppleringsfag i europastudier bestået ved Aarhus Universitet.  
 
Stk. 2. Professionsbachelorer kan optages på uddannelsen efter en konkret vurdering af deres 
kvalifikationer. 
 
 
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 europastudier, opdelt i en A- og en B-linje.  
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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 maksimum tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
europastudier kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Hvor aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse er en forudsætning for en 
bestemt prøveform, defineres dette således: Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige 
opgaver, gruppeaktiviteter etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i minimum 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.  
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§ 16. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, 
fastsætter studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
de 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. 
 
§ 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: En normalside defineres som en bogside. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 350 ord. 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
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§ 22. Alle prøver foregår på dansk, engelsk eller efter aftale på et andet fremmedsprog. 
 
Stk. 2. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog de 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 europastudier 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 europastudier kan afvikles på følgende måde:  

• Linje A: 2 års studier i europastudier, hvor adgangskravet er en humanistisk eller 
samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. 

• Linje B: 2 års studier i europastudier, hvor adgangskravet er en humanistisk eller 
samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der inkluderer et suppleringsfag i europastudier 
bestået ved Aarhus Universitet. 

 
§ 25. Samlet oversigt over uddannelsens prøver: 
 
Linje A 
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Europaideens historie 
 
Nordiske perspektiver 

Intern 
 
Intern 

10 
 
10 

7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

1. semester 
 
1. semester 

Kulturteorier 
 
Europæisk 
kulturanalyse 
 
Europæisk 
kulturanalyse i 
kombination med 
valgfag 
(Jf. § 43) 
 
Europæiske 
institutioner 

Intern 
 
 
Intern 
 
 
Intern 
 
 
 
 
Intern 

10 
 
 
10 
 
 
20 
 
 
 
 
10 

7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
 
7-trinsskala 

1. semester 
 
 
2. semester 
 
 
2. semester 
 
 
 
 
2. semester 

 
Valgfag/praktik 

 
Intern 

 
10 

 
7-trinsskala 

 
2. semester 

Organisationsdannelse 
og projektdesign  
 
Formidling 
 
Projekttema og  
metode 

 
Intern 
 
Intern 
 
 
Ekstern 

 
5 
 
5 
 
 
15 

Bestået/ikke-
bestået 
 
Bestået/ikke-
bestået 
 
7-trinsskala 

 
3. semester 
 
3. semester 
 
 
3. semester 

Specialesynopsis 
 
Speciale 

Intern 
 
Ekstern 

5 
 
30 

Bestået/ikke-
bestået 
7-trinsskala 

4. semester 
 
4. semester 
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Linje B 
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Nordiske perspektiver 

 
Intern 

 
10 

 
7-trinsskala 

 
1. semester 

Kulturteorier 
 
Europæisk 
kulturanalyse 
 
eller 
 
Europæisk 
kulturanalyse i 
kombination med 
valgfag 1 (10 ects) 
(Jf. § 43) 

Intern 
 
 
Intern 
 
 
 
Intern 

10 
 
 
10 
 
 
 
20 

7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 
 

1. semester 
 
 
2. semester 
 
 
 
2. semester 

 
Valgfag/praktik 

 
Intern 

 
30 

 
7-trinsskala 

 
1-2. semester 

Organisationsdannelse 
og projektdesign  
 
Formidling 
 
Projekttema og 
metode 

 
Intern 
 
Intern 
 
 
Ekstern 

 
5 
 
5 
 
 
15 

Bestået/ikke-
bestået 
 
Bestået/ikke- 
bestået 
 
7-trinsskala 

 
3. semester 
 
3. semester 
 
 
3. semester 

Specialesynopsis 
 
Speciale 

Intern 
 
Ekstern 

5 
 
30 

Bestået/ikke-
bestået 
7-trinsskala 

4. semester 
 
4. semester 

 
§ 26. Uddannelsen i europastudier består af følgende 5 moduler: 

• Introduktionsmodulet, som vægter 20 ECTS-point i uddannelsens linje A og 10 ECTS point 
i uddannelsens linje B.  

• Analysemodulet, som vægter 30 ECTS-point i uddannelsens linje A og 20 ECTS-point i 
uddannelsens linje B. 

• Modulet Valgfag/praktik, som vægter 10 ECTS-point i uddannelsens linje A og 30 ECTS-
point i uddannelsens linje B. 

• Projektmodulet, som vægter 25 ECTS-point både i uddannelsens linje A og i uddannelsens 
linje B. 

• Specialemodulet, som vægter 35 ECTS-point både i uddannelsens linje A og i uddannelsens 
linje B. 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 27. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Europæisk kulturanalyse og til prøven i 
Europæiske institutioner, når prøven i Kulturteorier er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøverne i Projektmodulet, når prøverne i Europæisk 
kulturanalyse og i Nordiske perspektiver er bestået. 
 
Stk 3. Prøverne i Europæisk kulturanalyse og Valgfag kan kombineres til én prøve, jf. § 43 og § 65.  
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Stk. 4. Indstilling til prøverne i Projektmodulet skal ske i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 5. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen 
er bestået. Prøven Specialesynopsis aflægges normalt i samme termin som afleveringen af specialet. 
 
§ 28. For uddannelsens prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give 
tilladelse til omprøve eller 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. KANDIDATUDDANNELSENS LINJE A 
 
§ 30. Introduktionsmodulet består af følgende discipliner: 
- Europaideens historie 
- Nordiske perspektiver 
 
§ 31. Introduktionsmodulet 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 forskellige historiske og nutidige opfattelser af ideen om Europa. 
• Indsigt i forskellige typer af argumenter i diskussionen af Europa. 
• Viden om forudsætningerne for nutidens politiske og kulturelle landkort gennem en indsigt i 

Europaideens tilblivelse. 
• Forståelse for regionale problemstillinger.  
• Kendskab til nordiske perspektiver på europæiske forhold. 
• Forståelse for historiske, sociale og kulturelle problemstillinger med europæisk relevans i et 

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

• Evne til at identificere og indplacere forskellige fremstillinger af Europa i et bredere 
idéhistorisk perspektiv. 

• Evne til at identificere og analysere forskellige typer af argumenter i diskussionen af Europa.  
• Evne til at kunne perspektivere og kontekstualisere aktuelle debatter og at perspektivere disse 

til nordiske og europæiske forhold. 
• Evne til at anlægge regionale perspektiver på europæiske problemstillinger. 
• Evne til at præsentere fagligt stof mundtligt for en akademisk målgruppe. 

 
§ 32. Europaideens historie (The History of the Idea of Europe) 
Disciplinbeskrivelse 
Europaideens historie behandler aspekter af europæisk historie i et bredere idéhistorisk perspektiv. 
Afdækningen af europabegrebets omstridte og flertydige betydninger sætter en ramme for analysen af 
nutidige anvendelser af europabegrebet, som de fremkommer f.eks. i diskussionen om Europas 
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grænser, EU’s betydning og europæisk identitet. Disciplinen sætter fokus både på udviklingen af 
forskellige uropabegreber og på kulturelle problemstillinger i forbindelse med europabegrebet. 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal kunne dokumentere kendskab til forskellige historiske og nutidige opfattelser af 
ideen om Europa samt evne til at forklare forskelle og ligheder mellem forskellige perioders 
europabegreber. Herud over skal den studerende kunne vurdere forskellige typer af argumenter i 
diskussionen om Europa samt være i stand til at diskutere aspekter af forudsætningerne for nutidens 
politiske og kulturelle landkort gennem en indsigt i europaideens tilblivelse. Der opgives et pensum 
svarende til 1000 normalsider. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af følgende måder 
 
Prøveform a) Under forudsætning af regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse 
kan prøven aflægges som fri hjemmeopgave på minimum 12 og maksimum 14 normalsider over 
selvvalgt emne. Emnet aftales med underviser inden undervisningens afslutning. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
Prøveform b) Prøven aflægges som en bunden hjemmeopgave på minimum 12 og maksimum 14 
normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
§ 33. Nordiske perspektiver (Nordic Perspectives) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen Nordiske perspektiver giver europastudier en særlig nordisk dimension. Med 
udgangspunkt i relevante teorier og metoder sættes nordiske forhold eller holdninger i relation til 
relevante europæiske initiativer eller begivenheder. Hensigten er at anlægge et regionalt perspektiv på 
Europa og at sætte Norden ind i en europæisk ramme. Træning i mundtlig formidling til en akademisk 
målgruppe indgår i undervisningen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem inddragelsen af relevante teorier og metoder skal den studerende demonstrere evne til at 
reflektere over nordiske perspektiver i forhold til europarelevante problemstillinger. Den studerende 
skal ydermere vise evne til at formidle disse perspektiver mundtligt i en akademisk form. Der opgives 
et pensum svarende til 1000 normalsider. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en mundtlig prøve over opgivet emne. Den studerende indleder med et forberedt 
mundtligt oplæg på 10-15 minutter. Eksaminationen fortsætter som dialog mellem eksaminator og den 
studerende. 
Prøveform: Individuel. 
Forberedelsestid: 48 timer.  
Eksaminationstid: 40 minutter incl. censur. 
Bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
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§ 34. Analysemodulet består af følgende discipliner: 
- Kulturteorier 
- Europæisk kulturanalyse 
- Europæiske institutioner 
 
§ 35. Analysemodulet 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 arbejdet med teorier om kultur. 
• Forståelse for teoriernes rolle i analyse. 
• Indsigt i at analysere politiske og kulturelle problemstillinger af europæisk relevans. 
• Viden om europæiske institutioner og deres rolle i de europæiske beslutningsprocesser. 
• Kendskab til Den Europæiske Unions historiske og politiske udvikling, dens nuværende 

udformning og dens fremtidige udviklingsmuligheder. 
• Viden om politiske problemstillinger med relation til europæisk integration og samarbejde. 
• Forståelse for kulturelle forhold i Europa. 
• Indsigt i at vurdere kulturelle argumenter i relation til europæiske problemstillinger. 

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

• Evne til at forholde sig teoretisk og analytisk til en problemstilling. 
• Evne til at identificere forskellige teoretiske positioner og vurdere deres analytiske 

anvendelighed. 
• Evne til at opstille anvendelige forklaringsrammer og forstå konsekvenserne af teoretiske 

valg. 
• Evne til at anvende kulturteorier i forhold til forskellige vidensområder og problemstillinger. 
• Evne til at formidle viden om europæiske institutioner til forskellige grupper. 
• Evne til at analysere og diskutere aktuelle og potentielle udviklingstendenser inden for EU. 
• Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 

kompetenceprofiler og at bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for et andet 
område. 

 
§ 36. Kulturteorier (Cultural Theories) 
Disciplinbeskrivelse 
Med udgangspunkt i kulturbegrebets historie sigtes der mod at give de studerende et bredt kendskab 
til teorier om kultur og til teoriernes anvendelse som analytiske redskaber. Disciplinen sigter både 
mod en specifik forståelse af kulturanalysens teoretiske fundament og mod en generel forståelse af 
kulturteoriernes anvendelsesmuligheder inden for andre discipliner. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere overblik over og indsigt i de præsenterede teorier om kultur, samt 
evne til selvstændig analyse, herunder evne til at vælge relevante teorier og opstille anvendelige 
forklaringsrammer. Der opgives et pensum svarende til 1000 normalsider. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som bunden hjemmeopgave på minimum 10 og maksimum 12 normalsider. Der 
gives 7 dage til besvarelsen. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point.  
 
§ 37. Europæisk kulturanalyse (European Cultural Analysis) 
Disciplinbeskrivelse 
Europæisk kulturanalyse sigter mod at omsætte kulturteorierne i konkret analyse. Faget har både til 
formål at give de studerende kendskab til europæiske forhold og at opbygge og videreudvikle de 
studerendes analytiske kompetencer gennem arbejdet med forskellige cases af europæisk relevans. 
Gennem arbejdet med forskellige materialeformer og med forskellige problemstillinger får de 
studerende mulighed for at opbygge fortrolighed med kulturanalysens mange facetter. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at konstruere en i europæisk sammenhæng relevant 
kulturanalytisk problemstilling samt vise forståelse for samspillet mellem teorier og empiri i konkret 
analysearbejde. Den studerende skal kunne identificere og behandle et empirisk materiale i forhold til 
relevante teorier. Der opgives et pensum svarende til 1000 normalsider. Heri indgår forskellige former 
for empirisk materiale.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af to måder: 
 
Prøveform a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse 
samt løsning af en række mindre opgaver i løbet af semesteret kan prøven aflægges som en fri 
hjemmeopgave på minimum 12 og maksimum 14 normalsider. Emnet for opgaven aftales med 
underviser før sidste undervisningsgang. 
Prøveform: Individuel skriftlig opgave. 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 5 studerende kan udarbejde opgaven sammen, og 
omfanget multipliceres med deltagernes antal.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
Prøveform b) Såfremt forudsætningen om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
undervisningsdeltagelse ikke er opfyldt, aflægges prøven som en bunden hjemmeopgave på minimum 
12 og maksimum 14 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
§ 38. Europæisk kulturanalyse i kombination med valgfag. Se § 43. 
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§ 39. Europæiske institutioner (European Institutions) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen sigter mod at give de studerende kendskab til relevante europæiske institutioner, herunder 
den Europæiske Union og dens institutioner. Der vil være særlig fokus på institutionernes historiske 
og politiske udvikling, institutionelle strukturer samt beslutningsprocesser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere kendskab til europæiske institutioner og deres rolle i europæisk 
integration og i europæiske beslutningsprocesser samt evne til at anvende teoretiske tilgange i 
analyser af disse. Den studerende skal ydermere demonstrere evne til at kunne formidle viden om 
politiske processer i Europa til forskellige målgrupper. Der opgives et pensum svarende til 1000 
normalsider. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en bunden skriftlig hjemmeopgave på minimum 10 og maksimum 12 
normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve.  
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
§ 40. Modulet Valgfag/praktik giver den studerende mulighed for at give uddannelsen en bestemt 
faglig eller tværfaglig toning og/eller at anvende faglige færdigheder i en konkret arbejdsmæssig 
sammenhæng. Herved skærpes den individuelle kompetenceprofil. Den studerende vælger mellem 
valgfag (§ 42) og praktik (§ 43) 
 
§ 41. Modulet Valgfag/praktik giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer 
afhængigt af, om den studerende vælger valgfag eller praktik: 
 
Kvalifikationer 

• Fortrolighed med teorier og metoder, der er relevante for det pågældende emne. 
• Grundigt kendskab til den vigtigste faglitteratur inden for emnet. 
• Viden om, hvordan kvalifikationer og kompetencer opøvet gennem studiet kan finde 

anvendelse i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 
• Indsigt i, hvordan der på en arbejdsplads samarbejdes om løsningen af konkrete opgaver på 

tværs af faggrænser. 
 
Kompetencer  

• Evne til tværfaglig tænkning. 
• Evne til at integrere selvvalgte emner i et meningsfuldt studieforløb. 
• Evne til at arbejde med faglige problemstillinger i løsningen af konkrete arbejdsopgaver på en 

arbejdsplads. 
• Evne til at indgå i og samarbejde om løsningen af konkrete arbejdsopgaver på en 

arbejdsplads.  
 
§ 42. Valgfag (Elective Subject) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende har mulighed for at vælge blandt valgfri udbud på europastudier eller på fag på 
kandidatniveau inden for eller uden for fakultetet. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives 1000 normalsider. Heraf skal minimum 250 sider være selvlæst stof.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen aflægges som individuel mundtlig prøve med synopsis. Emnet for prøven aftales mellem 
eksaminand og eksaminator senest en måned, før eksamen finder sted. En skriftlig synopsis på 4-5 
normalsider afleveres sammen med en liste over opgivne tekster 14 dage før eksaminationen. 
Eksaminationen tager udgangspunkt i et 10 minutters mundtligt oplæg fra eksaminanden med afsæt i 
synopsen og fortsætter som dialog mellem eksaminator og eksaminand.  
Prøveform: Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid.  
Hjælpemidler: Synopsis og talepapir. 
Varighed: 30 minutter incl censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
§ 43. Europæisk kulturanalyse i kombination med valgfag (European Cultural Analysis plus 
Elective Subject) 
Disciplinbeskrivelse 
Europæisk kulturanalyse i kombination med valgfag sigter mod at omsætte kulturteorierne i konkret 
analyse af et omfangsrigt materiale. Disciplinen har både til formål at give de studerende kendskab til 
europæiske forhold og at opbygge og videreudvikle de studerendes analytiske kompetencer gennem 
arbejdet med forskellige cases af europæisk relevans. Gennem arbejdet med forskellige 
materialeformer og med forskellige problemstillinger får de studerende mulighed for at opbygge 
fortrolighed med kulturanalysens mange facetter.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at konstruere en i europæisk sammenhæng relevant 
kulturanalytisk problemstilling samt vise forståelse for samspillet mellem teorier og empiri i konkret 
analysearbejde. Den studerende skal kunne identificere og behandle et omfattende empirisk materiale 
i forhold til relevante teorier. Der opgives et pensum svarende til 2000 normalsider, hvoraf mindst 250 
sider skal være selvlæst. Heri indgår forskellige former for empirisk materiale.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven fungerer som et samlet alternativ til prøverne under § 37 og § 42. Under forudsætning af aktiv 
undervisningsdeltagelse i både Europæisk Kulturanalyse og Valgfag aflægges prøven som en fri 
skriftlig hjemmeopgave på minimum 24 og maksimum 26 normalsider. Emnet aftales med 
eksaminator.  
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 20 ECTS-point. 
 
§ 44. Praktik (Traineeship) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende kan vælge et praktikophold på ikke under én måneds varighed på et af studieleder 
eller faglærer godkendt praktiksted. I forbindelse med praktikken udfærdiges en opgave på minimum 
12 og maksimum 14 normalsider, som skal behandle en for såvel praktikstedet som europastudier 
relevant problemstilling. Emnet for opgaven skal godkendes af en faglærer. 
Prøveform: Individuel. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
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§ 45. Projektmodulet består af følgende discipliner: 
- Organisationsdannelse og projektdesign 
- Formidling 
- Projekttema og metode 
 
Stk. 2. Projektet kan gennemføres enten som en forskningsbaseret undersøgelse udført for en ekstern 
rekvirent (et ”brobygningsprojekt”) eller som en akademisk behandling af en bestemt tematik (typisk 
præsenteret som en konference) eller som en kombination af begge dele. 
 
Stk. 3. Prøverne skal aflægges i samme eksamenstermin. Prøverne i Organisationsdannelse og 
projektdesign (§ 47) samt i Formidling (§ 48) bestås ved undervisningsdeltagelse i korterevarende 
forløb i optaktsfasen af projektet. Kun studerende, der har bestået disse prøver, kan gå op til eksamen 
i Projekttema (§ 49).  
 
§ 46. Projektmodulet 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 relevante europæiske problemstillinger. 
• Viden om metoder til gennemførelse af analysebaserede undersøgelser. 
• Viden om organisationsdannelse og projektdesign. 
• Viden om dataindsamling i en europæisk kontekst. 
• Viden om analyse af selvindsamlet datamateriale. 
• Viden om løsning af rekvirerede akademiske projekter. 
• Viden om opgaveløsning i tværfaglige og tværkulturelle teams. 
• Viden om formidlingsteknikker afpasset efter forskellige afsender- og modtagerkontekster. 

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

• Evne til at opbygge og indgå i en tværfaglig og tværkulturel organisation. 
• Evne til selvstændigt at indsamle empirisk materiale og analysere dette. 
• Evne til at argumentere for og reflektere over valg af undersøgelsesdesign og metode. 
• Evne til at vælge og bruge relevante formidlingsteknikker afpasset efter forskellige afsender- 

og modtagerkontekster. 
• Evne til at samarbejde med (ekstern) rekvirent. 

 
§ 47. Organisationsdannelse og projektdesign (Organisation Building and Project Design) 
Disciplinbeskrivelse 
Organisationsdannelse og projektdesign er et korterevarende forløb i optaktsfasen af projektperioden. 
Forløbet sigter mod at give de studerende indsigt i, hvordan man med udgangspunkt i en konkret 
arbejdsopgave (projektet) og med rådighed over konkrete ressourcer (en international, tværfaglig 
studentergruppe) laver en arbejdsduelig organisation og tilrettelægger et realistisk projekt. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere forståelse for de krav, et konkret projekt stiller til en organisation, 
samt forståelse for, hvordan en organisation varetager arbejdet med et projekts mange forskellige 
faser. Den studerende skal ydermere demonstrere evne til at tilrettelægge et konkret projekt med 
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udgangspunkt i en realistisk problemformulering. Der læses, hvad der svarer til 300-500 normalsider, 
afhængigt af materialets karakter. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøveform: Individuel. Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder 
medvirken i et seminar ved afslutningen af forløbet. Seminaret arrangeres af de studerende.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 ECTS-point. 
 
§ 48. Formidling (Communication) 
Disciplinbeskrivelse 
Kurset i Formidling er et kortere, intensivt kursusforløb i den første del af projektperioden. Kurset, 
som sigter mod at sætte de studerende i stand til at vælge de mest hensigtsmæssige formidlingsformer 
i forhold til tema og målgruppe, introducerer de studerende til en række relevante 
formidlingsteknikker. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere kendskab til mundtlige og skriftlige formidlingsformer, som er 
relevante i forhold til tema og målgruppe samt evne til at benytte disse i praksis. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøveform: Individuel. Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
 Censur og bedømmelse: Intern, Bestået/ ikke bestået. 
Vægtning: 5 ECTS-point. 
 
§ 49. Projekttema og metode (Project Topic and Methods) 
Disciplinbeskrivelse 
Projekttema er et kortere, intensivt kursus i problemstillinger, der er relevante for projektet. Formålet 
med kurset er at give de studerende et bredt overblik over tema og kontekst for projektet samt at sætte 
dem i stand til at identificere og arbejde med relevant litteratur på egen hånd. Kurset introducerer 
endvidere en række relevante metoder til dataindsamling og databehandling. Kurset koordineres med 
forløbene i Organisationsdannelse og projektdesign og i Formidling. Kvalifikationer fra disse forløb 
inddrages i arbejdet med materiale i kurset Projekttema. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere kendskab til projekttemaets kontekst samt sætte den i relation til 
analyser af selvindsamlet materiale. Den studerende skal demonstrere evne til at kombinere materiale 
fra akademisk litteratur med andre materialeformer i løsningen og fremstillingen af projektet samt til 
at reflektere over metodiske problemstillinger. Der opgives et pensum svarende til 1200 normalsider. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen består i et paper på 10-12 sider skrevet individuelt i relation til projekttemaet. Første udkast 
af paperet præsenteres og diskuteres på en studenterkonference i december. Herefter har den 
studerende tre dage til at foretage eventuelle ændringer, hvorefter det endelige paper indleveres til 
bedømmelse. 
 
Prøveform: Individuel, fri, skriftlig opgave.  
Censur og Bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala.  
Vægtning: 15 ECTS-point.  
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§ 50. Specialemodulet består af følgende discipliner 
- Specialesynopsis 
- Speciale 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal erhverve sig kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Færdighed i en reflekteret anvendelse af fagets teorier og metoder 
• Færdighed i selvstændigt og kritisk at afgrænse, oparbejde og behandle et område af 

europæisk relevans 
• Færdighed i et formidle komplekse problemstillinger i en akademisk form 

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

• Evne til at fordybe sig og arbejde selvstændigt med et større stofområde 
• Evne til at indsamle og analysere materiale 
• Evne til tilrettelægning og skriftlig formidling af et større videnskabeligt stof 

 
§ 51. Specialesynopsis (Thesis Synopsis) 
Disciplinbeskrivelse 
Specialesynopsis vil typisk blive udarbejdet i forbindelse med en specialeskrivningsseminarrække for 
studerende. Formålet med specialeseminarrækken er at give de studerende et fagligt forum for 
arbejdet med specialeskrivningsprocessen. Gennem studenterpræsentationer, gæstelæreroplæg, teori- 
og metodediskussioner mv. sættes de studerende i stand til at bygge et solidt fundament for deres 
speciale. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at fremsætte en realistisk problemformulering og et holdbart 
design for specialet. Herudover skal den studerende være i stand til argumentere for problemstilling, 
materialevalg, metodevalg, analyseformer og teorivalg. 
 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som portfolioeksamen. I portfolioen indgår to mindre prøver, der afvikles i løbet af 
seminarrækken. Den første prøve består i forelæggelse af specialets problemformulering med 
efterfølgende diskussion mellem eksaminator, den studerende og gruppens øvrige deltagere, i alt 30 
minutter. Den anden prøve består i forelæggelse af en specialesynopsis med efterfølgende diskussion 
mellem eksaminator, den studerende og gruppens øvrige deltagere, ialt 30 minutter. Forelæggelserne 
skal afholdes i den nævnte rækkefølge. 
Prøveform: Individuel prøve. Portfolioen kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog 
således at alle portfolioens dele, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand 
for individuel bedømmelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 ECTS-point. 
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§ 52. Speciale (Thesis) 
Disciplinbeskrivelse 
Ved udarbejdelsen af specialet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige 
principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at 
behandle en afgrænset problemstilling af europæisk relevans. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere og beskrive en faglig problemstilling, reflektere og 
konkludere/vurdere ud fra det gennemførte specialearbejde og reflektere over specialeprocessen. Som 
en del af dette skal den studerende demonstrere beherskelse af teorier og metoder inden for 
europastudier. 
Specialet skal indeholde et resumé på max. 5 normalsider på engelsk. Resumeet vil indgå i den 
samlede bedømmelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig opgave med et omfang på 50-60 normalsider. 
Specialeområdet aftales med specialevejlederen, som godkender opgavens titel senest 1 måned før 
aflevering. 
Prøveform: Individuel. Specialet kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at 
alle dele af specialet, undtagen problemformulering, konklusion og resumé, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. Der beregnes 50-60 sider pr. studerende. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS-point. 
 
§ 53. KANDIDATUDDANNELSENS LINJE B 
 
§ 54. Introduktionsmodulet består af følgende discipliner: 
- Nordiske perspektiver 
 
§ 55. Introduktionsmodulet giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
 
• Forståelse for regionale problemstillinger  
• Kendskab til nordiske perspektiver på europæiske forhold. 
• Forståelse for historiske, sociale og kulturelle problemstillinger med europæisk relevans i et 

regionalt perspektiv. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
  
• Evne til at kunne perspektivere og kontekstualisere aktuelle debatter og at perspektivere disse til 

nordiske og europæiske forhold. 
• Evne til at anlægge regionale perspektiver på europæiske problemstillinger. 
• Evne til at præsentere faglig stof mundtligt for en akademisk målgruppe. 
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§ 56. Nordiske perspektiver (Nordic Perspectives) 
Disciplinen er identisk med den tilsvarende på A-linjen i uddannelsen. Der undervises og eksamineres 
således i henholdt til § 33. 
 
§ 57. Analysemodulet består af følgende discipliner: 
- Kulturteorier 
- Europæisk kulturanalyse 
 
§ 58. Analysemodulet 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 arbejdet med teorier om kultur. 
• Forståelse for teoriernes rolle i analyse. 
• Erfaring med at analysere politiske og kulturelle problemstillinger af europæisk relevans. 
• Forståelse for kulturelle forhold i Europa. 
• Indsigt i at vurdere kulturelle argumenter i relation til europæiske problemstillinger. 

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

• Evne til at forholde sig teoretisk og analytisk til en problemstilling. 
• Evne til at identificere forskellige teoretiske positioner og vurdere deres analytiske 

anvendelighed. 
• Evne til at opstille anvendelige forklaringsrammer og forstå konsekvenserne af teoretiske 

valg. 
• Evne til at anvende kulturteorier i forhold til forskellige vidensområder og problemstillinger. 
• Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 

kompetenceprofiler og at bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for et andet 
område. 

 
§ 59. Kulturteorier (Cultural Theories) 
Disciplinen er identisk med den tilsvarende på A-linjen i uddannelsen. Der undervises og eksamineres 
således i henhold til § 36  
 
§ 60. Europæisk kulturanalyse (European Cultural Analysis) 
Disciplinen er identisk med den tilsvarende på A-linjen i uddannelsen. Der undervises og eksamineres 
således i henhold til § 37. 
 
§ 61. Europæisk kulturanalyse i kombination med valgfag (European Cultural Analysis plus 
Elective Subject) 
Disciplinen er identisk med den tilsvarende på A-linen i uddannelsen. Der undervises og eksamineres 
således i henhold til § 43. 
 
§ 62. Modulet Valgfag/praktik giver den studerende mulighed for at give uddannelsen en bestemt 
faglig eller tværfaglig toning og/eller at anvende faglige færdigheder i en konkret arbejdsmæssig 
sammenhæng. Herved skærpes den individuelle kompetenceprofil. Modulet indeholder disciplinerne 
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Valgfag 1, 2 og 3 (§64) samt Praktik svarende til 10, 20 eller 30 ECTS-point (§ 65). Den studerende 
kan frit vælge mellem valgfag og praktik samt enhver kombination heraf svarende til 30 ECTS-point. 
. 
§ 63. Modulet valgfag/praktik giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer 
afhængigt af, hvordan den studerende vælger at sammensætte modulet: 
 
Kvalifikationer 

• Fortrolighed med teorier og metoder, der er relevante for det pågældende emne 
• Grundigt kendskab til den vigtigste faglitteratur inden for emnet 
• Viden om, hvordan kvalifikationer og kompetencer opøvet gennem studiet kan finde 

anvendelse i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 
• Indsigt i, hvordan der på en arbejdsplads samarbejdes om løsningen af konkrete opgaver på 

tværs af faggrænser. 
 
Kompetencer  

• Evne til tværfaglig tænkning 
• Evne til at integrere selvvalgte emner i et meningsfuldt studieforløb 
• Evne til at arbejde med faglige problemstillinger i løsningen af konkrete arbejdsopgaver på en 

arbejdsplads 
• Evne til at indgå i og samarbejde om løsningen af konkrete arbejdsopgaver på en 

arbejdsplads.  
 
§ 64. Valgfag 1, 2, og 3 (Elective Subject 1, 2 and 3) 
Disciplinen er identisk med valgfag på A-linjen i uddannelsen. Der eksamineres således i henhold til § 
42. 
 
§ 65. Europæisk kulturanalyse i kombination med valgfag (European Cultural Analysis 
plus Elective Subject) 
Disciplinen er identisk med den tilsvarende på A-linjen. Der undervises og eksamineres således i 
henhold til § 43. 
 
§ 66. Praktik (Traineeship) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende kan vælge praktikophold svarende til 10, 20 eller 30 ECTS-point eller kombinationer 
heraf. 
 
 
Stk. 2. Praktik 1. Et praktikophold på ikke under én måneds varighed på et af studieleder eller 
faglærer godkendt praktiksted. I forbindelse med praktikken udfærdiges en opgave på minimum 12 og 
maksimum 14 normalsider, som skal behandle en for såvel praktikstedet som europastudier relevant 
problemstilling. Emnet for opgaven skal godkendes af en faglærer. 
Prøveform: Individuel. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
Stk. 3. Praktik 2. Et praktikophold på ikke under 2½ måneders varighed på et af studieleder eller 
faglærer godkendt praktiksted. I forbindelse med praktikken udfærdiges en opgave på minimum 16 og 
maksimum 18 normalsider, som skal behandle en for såvel praktikstedet som europastudier relevant 
problemstilling. Emnet for opgaven skal godkendes af en faglærer. 
Prøveform: Individuel. 
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Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 20 ECTS-point. 
 
Stk. 4. Praktik 3. Et praktikophold på ikke under 4 måneders varighed på et af studieleder eller 
faglærer godkendt praktiksted. I forbindelse med praktikken udfærdiges en opgave på minimum 24 og 
maksimum 26 normalsider, som skal behandle en for såvel praktikstedet som europastudier relevant 
problemstilling. Emnet for opgaven skal godkendes af en faglærer. 
Prøveform: Individuel. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 30 ECTS-point. 
 
§ 67. Projektmodulet (Project Module) 
Projektmodulet er identisk med det tilsvarende på A-linjen i uddannelsen. Der undervises og 
eksamineres således i henhold til §§ 45-49. 
 
§ 68. Specialemodulet (Thesis Module) 
Specialemodulet er identisk med det tilsvarende på A-linjen i uddannelsen. Der undervises og 
eksamineres således i henhold til § 50-52.  
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 69. Ordningen træder i kraft 1. september 2005. 
 
§ 70. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan få overført beståede prøver til 
denne studieordning i henhold til nedenstående: 
  
2001-studieordningen    2005-studieordningen 
 
Europæisk Historie  Europaideens historie 
Europæisk Politik  Europæiske institutioner 
Kulturteori   Kulturteori 
Kultur, Historie og 
Samfundsforhold i Norden  Nordiske perspektiver  
Europæisk Kulturanalyse  Europæisk kulturanalyse  
Valgfrit Emne I eller II  Valgfag 
Formidling   Formidling.  
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 
3, § 37 stk. 2 og 3, § 39 stk. 2 og 3, § 42 stk. 2 og 3, § 43 stk. 2 og 3, § 44, § 47 stk. 2, § 48 stk. 2, § 
49 stk. 2 og 3, § 51 stk. 2 og 3 og § 52 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen juni 2007. Ikrafttræden 
1. september 2007.  


