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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie ved Aarhus Universitet er en akademisk 
uddannelse i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det 
Humanistiske Fakultet, Institut for Æstetiske Fag, Studienævnet for Kunsthistorie. 
 
§ 2. Formålet med 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. En kandidatuddannelse med centralt fag i kunsthistorie giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 

• Overblik over kunst- og visualitetshistorien og indsigt i en bred vifte af 
dens manifestationer 

• Indsigt i kunstteoretiske, kunstfilosofiske, analytiske og metodiske 
problemstillinger 

• Specialiseret viden inden for den studerendes individuelle toning af 
uddannelsen 

• Indsigt i og forståelse for historisk-sociologiske processer og 
sammenhænge 

• Professionaliseret evne til at identificere, formulere, analysere og 
formidle en given faglig problemstilling 

• Færdigheder i at afgrænse, formulere, udvikle og gennemføre større 
projekter, der integrerer forskellige former for videnskabelige, 
formidlingsmæssige og organisatoriske – herunder samarbejdsmæssige – 
aspekter 

 
Kompetencer: 

• Evne til at arbejde professionelt med visuelle fænomener i bredeste 
forstand 

• Evne til strukturel og abstrakt analytisk tænkning, herunder til at 
erkende underliggende mønstre i en given – også social – konfiguration 
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• Evne til at organisere og analysere et givent materiale og formidle det på 
en klar og overskuelig måde, skriftligt såvel som mundtligt 

• Faglig og personlig myndighed til at indgå i samarbejdsrelationer, også i 
ledende roller 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i kunsthistorie forudsætter en relevant bestået 
bacheloruddannelse, jf. stk. 2. 
 
Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er  

• en bestået bacheloruddannelse med Kunsthistorie eller Æstetik & Kultur som 
centralt fag. 

• en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og et suppleringsfag i 
Visuel Kultur eller suppleringsfag i Æstetik & Kultur. 

 
Stk. 3. Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse 
med Kunsthistorie som centralt fag og tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 4. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linie er en bestået bacheloruddannelse 
med centralt fag i et andet fag inden for gymnasiets fagrække og 1. del (45 ECTS) af et 
sidefag i Billedkunst & Design 
  
 
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. Kandidatuddannelsens A-linje består af 2 års studier i kunsthistorie. 
 
Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i kunsthistorie kombineret med 1 
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års studier i et andet fag indenfor gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i kunsthistorie.  
 
Stk. 4. 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 
kunsthistorie kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk.2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan 
forlange at aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, 
at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske 
øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver 
bedømmes af 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 
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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. 
 
Stk. 2. Der skelnes mellem mundtlige og skriftlige prøver. Ved prøver hvori der indgår både 
skriftlige og mundtlige elementer vægtes disse ligeligt i bedømmelsen.  
 
§ 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 
4 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 uddannelses-
institutioner, 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. 
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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 skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog, der er skrevet 
på, indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, 
mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
 
Stk. 4. Hvis intet andet er anført i de enkelte eksamensbestemmelser, gælder det for alle 
eksaminer, at den studerende skal opgive og demonstrere kendskab til et pensum på 
minimum 1000 sider. 
 
§ 21. Studienævnet for kunsthistorie kan dispensere fra de regler i studieordningen, der 
alene er fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 22. Kandidatuddannelsen Kunsthistorie kan afvikles på tre måder:  

• 2 års studier i kunsthistorie med 30 ECTS points valgfrie fag (A-linjen) 
• 1 års studier i kunsthistorie kombineret med 1 års studier i et andet fag inden for 

gymnasiets fagrække (B-linjen) 
• 2 års studier i kunsthistorie (C-linien) 

 
§ 23. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Emnestudiemodulet der består af følgende discipliner: 

- Emnestudie I (Thematic Study I) 
- Emnestudie II (Thematic Study II) 

 
Stk. 3. Modul i teori, analyse og metode der består af følgende discipliner: 

- Kunstteori og æstetik (Aesthetics and Art Theory) 
- Analyse og metode (Analysis and Methodology) 

 
Stk. 4. Valgfagsmodul der består af én eller flere af følgende discipliner: 

- Praktikophold (Trainee Period) 
- Teoretisk projekt (Theoretical Project) 
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- Valgfag I (Elective Study I) 
- Valgfag II (Elective Study II) 

Stk. 5. Specialemodul der består af følgende disciplin: 
- Kandidatspeciale (Dissertation) 

 
Stk. 6 Modulet i Visuel kultur der består af følgende disciplin (kun C-linien): 

- Visuel kultur III (Visual Culture III) 
 
Stk 7. Det fagdidaktiske modul der består af følgende disciplin (kun C- linien: 

- Fagdidaktik (Didactics) 
 
§ 24. Følgende moduler og prøver indgår i A-linjen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning  Bedømmelse Prøveplacering 
Emnestudiemodul: 
 
Emnestudie I 
 
Emnestudie II 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
2. semester 

Modul i Teori, 
analyse og metode: 
 
Kunstteori og æstetik 
 
Analyse og metode 

 
 
 
Ekstern 
 
Intern 

 
 
 
20 ECTS 
 
20 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
 
2. semester 

Valgfagsmodul: 
 
Praktik 
eller 
Teoretisk projekt 
eller 
Valgfag I 
og 
Valgfag II 

 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 

 
30, 20 el. 10  
ECTS 
 
30 ECTS 
 
10 ECTS 
 
20 ECTS 

 
 
BE/IB 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 
 
3. semester 
 
3. semester 
 
3. semester 

Specialemodul: 
 
Speciale 

 
 
Ekstern 

 
 
30 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
4. semester 

 
Stk. 2: Følgende moduler og prøver indgår i B-linien: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Emnestudiemodul: 
 
Emnestudie I 

 
 
Intern 

 
 
10 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 

Modul i teori, 
analyse og metode: 
 
Kunstteori og æstetik 

 
 
 
Ekstern 

 
 
 
20 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 

Specialemodul:     
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Speciale 

 
Ekstern 

 
30 ECTS 

 
7-trinsskala 

 
2. semester 

Stk. 3: Følgende moduler og prøver indgår i C-linien: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning  Bedømmelse Prøveplacering 
Det Visuelle 
kulturmodul: 
 
Visuel kultur III 
 
 

 
 
 
Intern 
 

 
 
 
20 ECTS 

 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
 
1. semester 
 

Emnestudiemodul: 
 
Emnestudie I 
 
Emnestudie II 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
2. semester 

Fagdidaktisk modul: 
 
Fagdidaktik 

 
 
Ekstern 

 
 
20 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
2. semester 

Modul i Teori, 
analyse og metode: 
 
Kunstteori og æstetik 
 

 
 
 
Ekstern 
 
 

 
 
 
20 ECTS 
 
 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 

 
 
 
1. semester 
 

Valgfagsmodul: 
 
Praktik 
eller 
Valgfag I 
 

 
 
Intern 
 
Intern 
 

 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
 

 
 
BE/IB 
 
7-trinsskala 
 

 
 
3. semester 
 
3. semester 
 

Specialemodul: 
 
Speciale 

 
 
Ekstern 

 
 
30 ECTS 

 
 
7-trinsskala 

 
 
4. semester 

 
§ 25. Valgfagsmodulet kan den studerende frit sammensætte inden for en samlet ramme af 
30 ECTS-point. 
 
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 dér gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
 
Der afholdes hvert år ved efterårssemesterets begyndelse et Kandidatseminar for nye 
kandidatstuderende. Seminaret, der strækker sig over 2-3 dage, rummer oplysninger om 
arbejdsformer, erhversvejledning, specialeforberedelse mm. 
 
På uddannelsens 2. år vælger den studerende at tone sin uddannelse inden for et særligt 
område, eksempelvis: 

• visuel kultur 
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• designkultur 
• kunst og kognition 
• nye medier 
• periodestudier og historiografi 
• museologi, kuratering og udstillingsanalyse 
• kunstpædagogik 
• arkitekturanalyse og urbanistik 
 

De forskellige toninger kan vægtes mod det historisk/samtidshistoriske felt eller mod det 
metodisk-teoretiske felt. Den individuelle profilering af uddannelsen drøftes med 
faglæreren/vejlederen på 2. semester med henblik på at sikre faglig og kompetencemæssig 
progression og sammenhæng med specialearbejdet. 
 
Der udbydes så vidt muligt minimum ét forskningsseminar, der kan anvendes som toning 
af det teoretiske kandidatprojekt. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Teoretisk projekt når prøverne på 1. 
og 2. semester er beståede.  
 
§ 27. 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 
 
§ 28. Modulet i emnestudier består i følgende discipliner 
Emnestudium I 
Emnestudium II 
 
§ 29. Modulet i emnestudier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• indsigt i bestemte historiske perioder og/eller emneområder i relation til det 
kunsthistoriske genstandsfelt 

• styrkelse af evnen til at indkredse og videreformidle en specifik faglig 
problemstilling indenfor et afgrænset emneområde 

• erfaring med at afprøve og videreudvikle anvendelsen af teoretisk/metodiske 
tilgangsvinkler på et konkret materiale i såvel analytisk som i bredere, 
kulturhistorisk forstand 

 
Kompetencer 

• evnen til selvstændigt at udvikle, afgrænse og besvare en given problemstilling 
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• evnen til struktureret, mundtlig og skriftlig videreformidling af en omfattende 
stofmængde indenfor specifikke rammer 

• evnen til kritisk reflekterende omgang med allerede eksisterende viden på et givent 
område samt erfaring med saglig diskussion og argumentation i forhold hertil 

 

§ 30. Emnestudium I (Thematic Study I) 
Disciplinbeskrivelse 
Emnestudierne skal give den studerende mulighed for at fordybe sig i afgrænsede emner 
eller problemstillinger, der ligger indenfor et bredt defineret kunsthistorisk fagområde. 
Emnerne kan anskues fra en historisk-analytisk og/eller teoretisk-metodisk synsvinkel. Den 
studerende kan i emnestudierne begynde toningen af uddannelsen (jf. 2. år) ved at vælge 
eksempelvis kunst, design, arkitektur, museologi eller visuel kultur som genstandsfelt. 

Emnestudierne kan tages i sammenhæng med undervisningsforløb udbudt på 
Afdeling for Kunsthistorie eller på en af de andre afdelinger på Institut for Æstetiske fag. I 
særlige tilfælde kan den studerende vælge at følge undervisningsforløb på andre institutter 
indenfor Det Humanistiske Fakultet. 

Der arbejdes med ét emne før 1900 og ét indenfor det 20. eller 21. århundrede. Har 
eksaminanden grundfag på Kunsthistorie ophæves dog bindingen i forhold til periode, og 
eksaminanden har mulighed for at specialisere sig indenfor én bestemt periode. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Ved prøverne skal det godtgøres, at eksaminanden er i stand til at arbejde selvstændigt og 
kritisk med videnskabelige problemstillinger indenfor det valgte emne. Der lægges vægt på 
evnen til at kunne udvikle en stærk og fagligt relevant problemstilling og at kunne udfolde 
denne problemstilling analytisk, metodisk og teoretisk i forhold til et præcist afgrænset 
stofområde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven tager udgangspunkt i en selvstændigt udarbejdet synopsis, der indleveres 10 dage 
før prøvens afholdelse. Synopsen må maksimalt omfatte 5 sider per studerende. Synopsen 
kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af synopsen, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Der skal desuden fastsættes et af faglæreren godkendt pensum på 1000 sider. 
Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt synopsen 
er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i 
eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet 
eksamineret. 
 
Prøveform:   Prøven er mundtlig og skriftlig. Prøven er individuel.  
Varighed:   Der eksamineres i 30 min. inklusive votering  
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   10 ECTS 
 
§ 31. Emnestudium II (Thematic Study II) 
Disciplinbeskrivelse 
Emnestudierne skal give den studerende mulighed for at fordybe sig i afgrænsede emner 
eller problemstillinger, der ligger indenfor et bredt defineret kunsthistorisk fagområde. 
Emnerne kan anskues fra en historisk-analytisk og/eller teoretisk-metodisk synsvinkel. Den 



 

 11

studerende kan i emnestudierne begynde toningen af uddannelsen (jf. 2. år) ved at vælge 
eksempelvis kunst, design, arkitektur, museologi eller visuel kultur som genstandsfelt. 

Emnestudierne kan tages i sammenhæng med undervisningsforløb udbudt på 
Afdeling for Kunsthistorie eller på en af de andre afdelinger på Institut for Æstetiske fag. I 
særlige tilfælde kan den studerende vælge at følge undervisningsforløb på andre institutter 
indenfor Det Humanistiske Fakultet. 

Der arbejdes med ét emne før 1900 og ét indenfor det 20. eller 21. århundrede. Har 
eksaminanden grundfag på Kunsthistorie ophæves dog bindingen i forhold til periode, og 
eksaminanden har mulighed for at specialisere sig indenfor én bestemt periode. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøverne skal det godtgøres, at eksaminanden er i stand til at arbejde selvstændigt og 
kritisk med videnskabelige problemstillinger indenfor det valgte emne. . Der lægges vægt 
på evnen til at kunne udvikle en stærk og fagligt relevant problemstilling og at kunne 
udfolde denne problemstilling analytisk, metodisk og teoretisk i forhold til et præcist 
afgrænset stofområde 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform:   Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave, der maksimalt må 

omfatte 15 sider per studerende. Prøven er individuel  
Censur og bedømmelse:   Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   10 ECTS 
 
§ 32. Modulet i Teori, analyse og metode består i følgende discipliner: 
• Kunstteori og æstetik 
• Analyse og metode 
 
§ 33. Modulet i Teori, analyse og metode giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Indsigt i kunstteoriens og æstetikkens historie og begrebsdannelser 
• Evne til at reflektere over hvilke slags teori og metoder kunstværker og deres 

kontekster lader sig analysere igennem 
• Evne til at undersøge metoders og teoriers rækkevidde og begrænsninger i forhold til 

konkrete empiriske analyser 
 
Kompetencer 

• Evne til bredt at reflektere over teoretiske greb i humanistiske discipliner 
• Fleksibilitet i løsningen af humanistisk orienterede problemstillinger 

 
§ 34. Kunstteori og æstetik (Aesthetics and Art Theory) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler det kunsthistoriske fagområdes æstetisk-filosofiske, kunstkritiske og 
kunst- og kulturpolitiske dimension. Der arbejdes med forskellige teoridannelser, som 
eksempelvis klassiske, middelalderlige og romantiske teorier, æsteticisme, strukturalisme, 
poststrukturalisme, kunstsociologi, psykoanalyse, fænomenologi, feminisme, 
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postkolonialisme og institutionsanalyse, idet disse belyses i deres kulturhistoriske og 
kunstteoretiske sammenhænge. Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, 
tekstlæsning og -udlægning samt de studerendes aktive deltagelse, eksempelvis i den 
kritiske diskussion af de pågældende tekster og deres æstetikteoretiske rækkevidde. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået indsigt i væsentlige 
problemstillinger inden for et eller flere af de ovennævnte områder. Opgaven må gerne 
eksemplificeres gennem konkrete empiriske analyser, men der lægges i øvrigt vægt på 
eksaminandens evne til at reflektere over en given teori, kulturhistorisk såvel som filosofisk 
og/eller videnskabsteoretisk. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform:   Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave, der maksimalt må 

omfatte 20 sider. Prøven er individuel 
Censur og bedømmelse:  Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   20 ECTS 
 
§ 35. Analyse og metode (Analysis and Methodology) 
Disciplinbekrivelse 
Disciplinen omhandler fagets centrale metodiske teoridannelser i forbindelse med analysen 
af æstetiske fænomener samt kunsthistoriografi, idet både det metodehistoriske overblik, 
mangfoldigheden i teoridannelserne og mere dybdegående punktundersøgelser skal 
tilgodeses. Med udgangspunkt i de studerendes forskellige faglige baggrunde og 
forudsætninger koncentreres undervisningen om én eller flere metodetilgange eller 
problemstillinger inden for området. Afgrænsningen af undervisningens konkrete temaer 
skal muliggøre sammenligninger mellem forskellige metoder. Analyse og metode har et vist 
fagligt sammenfald med disciplinen Kunstteori og æstetik, men i Analyse og metode lægges 
større vægt på undersøgelse af metodernes praktiske anvendelighed. Undervisningsformen 
veksler mellem forelæsning, tekstlæsning og -udlægning, analyseeksempler samt de 
studerendes aktive deltagelse, eksempelvis i den kritiske diskussion af de pågældende 
tekster og deres analytiske eller metodiske rækkevidde. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har erhvervet fortrolighed med en eller 
flere væsentlige teoridannelser i forbindelse med æstetisk analyse samt kunsthistoriografi. 
Desuden skal eksaminanden demonstrere kendskab til de bredere teorihistoriske 
sammenhænge, hvori den eller de valgte teorier indgår. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven bygger på et på forhånd godkendt pensum på omkring 1000 sider og tager 
udgangspunkt i et spørgsmål, der gives umiddelbart før eksaminationen. 
 
A. 
Prøveform:   Prøven er mundtlig. Prøven er individuel. 
Varighed:   Der eksamineres i 45 minutter inklusive votering 
Forberedelsestid:  Der gives 30 minutter til forberedelse 
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
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Vægtning:   20 ECTS 
 

 
B. 
Prøveform:   Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave, der maksimalt må 

omfatte 20 sider. Prøven er individuel 
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   20 ECTS 
 
§ 36. Valgfagsmodulet består i følgende discipliner: 
• Praktik 
• Teoretisk projekt 
• Valgfag I 
• Valgfag II 
 
§ 37. Valgfagsmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 

• Færdighed i at reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige 
problemstillinger og i at videreudvikle egen faglige profil med metoder, teorier og 
analyseredskaber fra andre fagområder 

• Evne til at indgå i fagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 
kompetenceprofiler og til at bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden 
for andre områder 

• Indsigt i hvordan humanistisk faglighed kan anvendes og spille sammen med andres 
faglighed i konkrete arbejdssituationer 

• Forståelse af kulturinstitutioner og virksomheders organisationsmæssige strukturer 
 
Kompetencer: 

• Social og samfundsmæssig kompetence – ved at indgå i et arbejdsfællesskab og 
forstå sig selv som en del af dette arbejdsfællesskab 

• Fleksibilitet – ved at afprøve nye samarbejdsformer 
• Målrettethed – ved at opstille professionelle mål og gennemføre dem 
• Struktureringsevne – ved at overholde aftaler og faste deadlines 
• Overblik – ved at skulle løse flere opgaver på én gang 
• Kommunikative kompetencer – ved at kommunikere faglige problemstillinger klart 

og tydeligt 
 
§ 38. Praktik (Trainee Period) 
Disciplinbeskrivelse 
Praktikforløbets primære formål er at give den studerende mulighed for at arbejde med dele 
af fagets teori og metode i erhvervssammenhæng. Praktikken kan være inden for 
undervisnings- og formidlingssektoren, i det offentlige eller ved en privat virksomhed eller 
organisation. Praktikken skal hjælpe den studerende til at profilere sin individuelle 
kompetenceprofil og give den studerende et akademisk perspektiv på en 
arbejdsmarkedssammenhæng. 
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Den studerende skal på eget initiativ finde praktiksted. Sammen med det valgte sted og 
universitetet skal den studerende dels tilrettelægge et praktikophold af 1-3 måneders 
omfang (svarende til 10, 20 el. 30 ECTS), der giver indsigt i institutionens/virksomhedens 
organisation og arbejdsområder, dels definere et selvstændigt projekt. Praktikstedet udpeger 
en kontaktperson for den studerende, og universitetet en faglig vejleder. Den udarbejdede 
praktikaftale skal godkendes af afdelingens ansvarlige erhvervsvejleder. Den faglige 
vejleder har ansvaret for den faglige vejledning af praktikprojektet og praktikstedet for selve 
opholdet. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Det fordres, at den studerende viser evne til at bruge humanistiske og specielt 
kunsthistoriske kompetencer i konkrete erhvervssammenhænge. Det forventes, at den 
studerende kan reflektere over sine jobmæssige kvalifikationer og sin uddannelsesprofil i 
forhold til de krav, der stilles under praktikopholdet. 
 
Stk.3. Eksamensbestemmelser 
Ved 3 måneders praktik: 
Skriftlig udarbejdet praktikrapport, der består af to dele: en feltundersøgelse af 
institutionen/virksomhedens overordnede funktion og organisationsstruktur og en 
selvstændig analyse af/refleksion over det udførte arbejde, herunder hvordan den 
studerendes faglighed indgik i løsningen af arbejdsopgaverne. Den studerende skal 
demonstrere relevant metodisk og teoretisk indsigt. 
 
Prøveform:   Prøven er skriftlig. Prøven er individuel. Praktikrapporten må 

maksimalt omfatte 15 sider. 
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse BE/IB 
Vægtning:   30 ECTS 
 
Stk.4.  
Ved 2 måneders praktik: 
Skriftlig udarbejdet praktikrapport, der består af to dele: en feltundersøgelse af 
institutionen/virksomhedens overordnede funktion og organisationsstruktur og en 
selvstændig analyse af/refleksion over det udførte arbejde, herunder hvordan den 
studerendes faglighed indgik i løsningen af arbejdsopgaverne. Den studerende skal 
demonstrere relevant metodisk og teoretisk indsigt. 
 
Prøveform:   Prøven er skriftlig. Prøven er individuel. Praktikrapporten må 

maksimalt omfatte 10 sider. 
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse BE/IB 
Vægtning:   20 ECTS 
 
Stk.5. 
Ved 1 måneds praktik: 
Skriftlig udarbejdet praktikrapport, der består af to dele: en skitsering af 
institutionen/virksomhedens overordnede funktion og organisationsstruktur og en 
refleksion over det udførte arbejde, herunder hvordan den studerendes faglighed 
indgik i løsningen af arbejdsopgaverne 
 



 

 15

Prøveform:   Prøven er skriftlig. Prøven er individuel. Praktikrapporten må 
maksimalt omfatte 5 sider. 

Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse BE/IB 
Vægtning:   10 ECTS 
 
§ 39. Teoretisk projekt (Theoretical Project) 
Disciplinbeskrivelse 
I forbindelse med Teoretisk projekt udbydes i løbet af 3. semester så vidt muligt ét kortere 
seminarforløb om udvalgte teoretiske problemstillinger inden for en mulig toning. 
Disciplinen kan i øvrigt gennemføres på grundlag af selvstudium. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der lægges vægt på evnen til på lige fod at indgå i en faglig diskussion og på evnen til 
forskningsorienteret refleksion over pensum (specielt A-formen) og egen akademisk 
produktion (specielt B-formen). 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på to måder: 
 
A: 
Forud for prøven indleverer den studerende til sin faglærer/vejleder et selvstændigt 
afgrænset pensum på ca. 2000 sider samt en kortfattet (1-2 sider) opridsning af den 
studerendes interessefelt. På baggrund heraf formulerer eksaminator et eksamensspørgsmål. 
Eksaminationen består i en kort (ca. 10 min.) introduktion til den studerendes emne og 
problemstilling, efterfulgt af en diskussion af eksamensspørgsmålet. I bedømmelsen lægges 
vægt på den studerendes evne til at indgå i en ligeværdig, akademisk diskussion. 
 
Prøveform:   Prøven er mundtlig. Prøven er individuel 
Varighed:   Der eksamineres i 50 minutter inklusive votering 
Forberedelsestid:  Der gives 30 minutters forberedelsestid 
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   30 ECTS 
 
B: 
En mundtlig diskussion, der tager afsæt i et foredragsmanuskript fra et af eksaminanden 
arrangeret seminar el. lign. Ønsker flere at benytte denne eksamensform, kan de i fællesskab 
arrangere seminaret. Emnet for foredraget/-ene aftales med faglærer, der så vidt muligt er 
til stede ved seminaret. Eksaminationen kan også tage afsæt i en selvstændigt udarbejdet 
faglig artikel el. lign. 
 
Foruden manuskript/artikel udarbejdes en arbejdsrapport på maksimalt 5 sider, der skal 
indeholde didaktiske overvejelser over foredragets/seminarets/artiklens opbygning. 
Manuskript og arbejdsrapport afleveres 10 dage før prøvens afholdelse. Manuskript, artikel 
og arbejdsrapport kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle 
dele af manuskriptet/artiklen/rapporten, undtagen problemformulering og konklusion, kan 
gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. Såfremt manuskriptet/artiklen/rapporten er udarbejdet i 
samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet under den 
mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
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Prøveform:   Prøven er mundtlig og skriftlig. Prøven er individuel. 
Varighed:   Der eksamineres i 30 minutter inklusive votering 
Forberedelsestid:  Der gives ikke forberedelsestid 
Censur og bedømmelse:  Intern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   30 ECTS 
 
§ 40. Valgfag I (Elective Study I) 
Disciplinbeskrivelse 
Valgfaget skal give den studerende mulighed for at fordybe sig i afgrænsede emner eller 
problemstillinger, der ligger indenfor et bredt defineret kunsthistorisk eller tilgrænsende 
fagområde. Den studerende kan følge undervisningsforløb på Kunsthistorie eller uden for 
Kunsthistorie. Den studerende bør i valget af valgfag tage hensyn til sin individuelle toning 
af uddannelsen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået indsigt i og er i stand til at 
arbejde selvstændigt og kritisk med problemstillinger indenfor det valgte emne, samt at 
eksaminanden kan argumentere for problemstillingens relevans i det individuelle 
studieforløb. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Bunden skriftlig opgave 
Omfang:   Maksimalt 10 sider 
Varighed:   1 uge 
Censur og bedømmelse:   Intern 
Vægtning:   10 ECTS 
 
§ 41. Valgfag II (Elective Study II) 
Disciplinbeskrivelse 
Valgfaget skal give den studerende mulighed for at fordybe sig i afgrænsede emner eller 
problemstillinger, der ligger indenfor et bredt defineret kunsthistorisk eller tilgrænsende 
fagområde. Den studerende kan følge undervisningsforløb på Kunsthistorie eller uden for 
Kunsthistorie. Den studerende bør i valget af valgfag tage hensyn til sin individuelle toning 
af uddannelsen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået indsigt i og er i stand til at 
arbejde selvstændigt og kritisk med problemstillinger indenfor det valgte emne, samt at 
eksaminanden kan argumentere for problemstillingens relevans i det individuelle 
studieforløb. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
10 dage forud for eksamen indleverer den studerende en synopsis (maksimalt 5 sider), der 
opridser problemstillingen og angiver fokuspunkt(er) for den studerendes interesser. 
Synopsis danner udgangspunkt for eksaminationen, der består i en kritisk sagsfremstilling 
og diskussion af de rejste problemstillinger. 
 
Prøveform:   Individuel, mundtlig og skriftlig (synopsis) 
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Varighed:   30 min. inklusive censur 
Censur og bedømmelse:   Intern 
Vægtning:   20 ECTS 
 
§ 42. Specialemodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
 
Kvalifikationer 

• Specialistviden om afhandlingens genstandsfelt 
• Indgående og detaljeret kendskab til videnskabelig arbejdsmetode 

 
Kompetencer 

• Forudsætninger for at kunne bidrage på ekspertniveau til den offentlige debat eller i 
erhvervssammenhænge inden for specialets emneområde 

• Evnen til at kunne planlægge og gennemføre en stor arbejdsopgave under tidspres 
• Evnen til at kunne strukturere og behandle en faglig problemstilling i skriftlig form 

på et videnskabeligt grundlag  
 
§ 43. Kandidatspeciale (Dissertation) 
Disciplinbeskrivelse 
Specialet består af en selvstændig afhandling, der tager afsæt i en valgt problemstilling 
inden for den studerendes individuelle toning af uddannelsen. Til specialearbejdet knyttes 
en fast vejleder (udpeges af studienævnet), ligesom den studerende kan benytte de 
specialeseminarer og lignende, som udbydes af afdeling og institut. I begyndelsen af 
processen indgås en specialeaftale mellem den studerende og vejlederen. Aftalen omfatter 
tidsplan for arbejdets udførelse og samarbejdsform ml. parterne. Specialeområdet aftales 
med specialevejlederen, som i samråd med den studerende udformer opgavens titel senest 1 
måned før aflevering. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Specialet skal demonstrere, at den studerende selvstændigt er i stand til at afgrænse, 
formulere og udforske en problemstilling på et humanistisk videnskabeligt grundlag, 
ligesom specialet skal demonstrere sikkerhed i brugen og forståelsen af de valgte metoder 
og teorier, i brugen af empiriske kilder, herunder citater og notehenvisninger, samt i 
opbygningen af en relevant argumentationsstruktur. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges enten i form af en større skriftlig afhandling (prøveform A) eller i form 
af speciale med produkt (prøveform B). 
 
A: 
Specialet skal have et omfang på maksimalt 80 sider inklusive noter og resumé, men 
eksklusive litteraturliste, illustrationer og andre bilag. Specialet skal indeholde et resumé på 
max. 3 sider på engelsk eller andet fremmedsprog godkendt af studienævnet. 
 
Prøveform:     Prøven er skriftlig. Prøven er individuel. Specialet må 

maksimalt omfatte 80 sider per studerende. Specialet kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at 
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alle dets dele, undtagen problemformulering og konklusion, 
kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 

Censur og bedømmelse:  Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   30 ECTS 
 
B: 
Med udgangspunkt i et af studienævnet godkendt produkt udformes specialet som en 
metodisk/teoretisk/historisk behandling af én eller flere problemstillinger vedr. den 
studerendes produkt. Ved ’produkt’ forstås f.eks. selvstændigt udarbejdet formidlings- eller 
undervisningsmateriale, medieproduktioner, kuraterings- og udstillingsarbejde, 
sociologiske undersøgelser af fænomener i den visuelle kultur mm. 
 
Specialet skal have et omfang på 50 sider inklusive noter og resumé, men eksklusive 
litteraturliste, illustrationer og andre bilag. Specialet skal indeholde et resumé på max. 3 
sider på engelsk eller andet fremmedsprog godkendt af studienævnet. 
 
Prøveform:   Prøven er skriftlig. Prøven er individuel. Specialet må 

maksimalt omfatte 50 sider. Produktet skal være 
tilfredsstillende dokumenteret, så det kan gøres til genstand 
for bedømmelse. Specialet og produktet kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dets 
dele, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres 
til genstand for individuel bedømmelse. Der vedlægges en 
oversigt over den enkelte studerendes bidrag til produktet. 

Censur og bedømmelse:   Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   30 ECTS 
 
 
På kandidatuddannelsens C-linie indgår derudover nedenstående moduler og prøver: 

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

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

• Forståelse for hvordan en praktisk/kreativ arbejdsproces kan indgå som et 
hensigtsmæssigt element i det billed- og designanalytiske arbejde 

• Kendskab til designproces og innovation 
• Formidling af problemstillinger, analyser og resultater i skriftlig, mundtlig og 

visualiseret form, herunder IKT 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 

• Evnen til at identificere, analysere og vurdere visuelle og designmæssige 
problemstillinger i bred forstand 
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• Evnen til at indkredse og afgrænse konkrete problemstillinger ud fra et større 
stofkompleks 

• Evnen til at formulere en problemstilling og på baggrund af denne planlægge og 
gennemføre større og mindre projekter individuelt og i grupper 

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

 
§ 45. Visuel Kultur III (Visual Culture III) 
Disciplinbeskrivelse 
I Visuel Kultur III arbejdes specielt med de analytiske optikker, der – teoretisk og praktisk – 
knytter sig til forståelsen af 2-dimensionelle, fladebetonede visuelle udtryksformer, idet 
'fladebetonede' forstås både som en medial afgrænsning af fagets genstandsfelt og som 
analytisk vinkel. Som analytisk synsvinkel giver 'det fladebetonede' mulighed for at 
udforske de 2-dimensionelle perceptionsaspekter og repræsentationsformer i 3- eller 4-
dimensionelle medier. Den studerendes research, valg, fravalg og resultater dokumenteres 
løbende i en portfolio. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået færdigheder i analyse af, 
refleksion over og formidling af 2-dimensionelle visuelle udtryk med udgangspunkt i de af 
fagets væsentlige analysemetoder og kunstteorier, der knytter sig hertil, samt kendskab til 
disse udtryksformers placering og funktion i den visuelle kultur, samt at eksaminanden har 
opnået fortrolighed med team- og projektarbejde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en individuel mundtlig prøve og forudsætter undervisningsdeltagelse, herunder 
deltagelse i et gruppeprojekt med udarbejdelse af produkt, synopsis (maks. 5 sider pr. 
projekt) og portfolio.  
Eksaminationen tager udgangspunkt i den studerendes projekt med tilhørende produkt og 
synopsis, der afleveres på en af studienævnet fastsat dato forud for prøven. Den studerende 
udarbejder og præsenterer til eksamen individuelt et aspekt af eller en problemstilling inden 
for projektets overordnede tematik, der under prøven udfoldes i en diskussion med 
eksaminator(erne) under inddragelse af elementer fra den studerendes portfolio. Den 
mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Produktgruppens 
øvrige medlemmer må ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før 
de selv skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
 
Prøveform:   Prøven er en individuel mundtlig eksamen på baggrund af 

undervisningsdeltagelse.  
Varighed:   30 min. inklusive votering 
Forberedelsestid:  Der gives ikke forberedelsestid 
Censur og bedømmelse:  7-trinsskala med intern censur 
Vægtning:   20 ECTS 
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§ 46. Det fagdidaktiske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

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

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

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

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

 
Kompetencer 

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

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

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

 
§ 47. Fagdidaktik (Didactics) 
Disciplinbeskrivelse 
I disciplinen Fagdidaktik arbejdes der med udgangspunkt i teoretisk understøttede øvelser 
med forskellige formidlingsformer i forhold til det billedkunstneriske og designmæssige 
genstandsfelt. Der introduceres til pædagogiske læringsteorier og det formelle lovgrundlag 
for undervisningen i forskellige dele af undervisningssystemet, fx gymnasieskolens 
læreplaner for fagene Billedkunst og Design. Endvidere introducerer disciplinen til kunstens 
og designfeltets museologiske og kuratoriske aspekter, de to felters særlige institutioner og 
disse institutioners historiske opkomst som faglige genstandsfelter. Den studerende 
udarbejder et konkret undervisnings- eller formidlingsprojekt med udgangspunkt i den 
faglige viden, vedkommende har erhvervet sig i de foregående semestre. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden er fortrolig med de væsentligste 
pædagogiske læringsteorier og kan reflektere over disse, primært i forhold til 
gymnasieskolens læreplaner i fagene Billedkunst og Design, samt gennem et eller flere 
skitserede eksempler kan anvende denne viden i konkret formidling af et billedkunstnerisk 
eller designmæssigt stofområde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksaminationen finder sted i det formidlings- og læringsteoretiske stof og i et konkret 
undervisnings- eller formidlingsprojekt, idet der tages udgangspunkt i en synopsis (max. 10 
sider) udarbejdet af eksaminanden og indleveret 10 dage inden prøvens afholdelse. 
 
Prøveform:   Prøven er skriftlig og mundtlig. Prøven er individuel. 
Forberedelsestid:  Der gives ikke forberedelsestid. 
Varighed:   Der eksamineres i 30 min. inkl. censur 



 

 21

Censur og bedømmelse:  Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen 
Vægtning:   20 ECTS 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 48. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 49. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan på baggrund af 
individuel ansøgning overføres til denne studieordning. 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 24 stk. 1, 2 og 3, § 30 stk. 2 og 3, § 31 stk. 2 og 3, 
§ 34 stk. 2 og 3, § 35 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2, § 39 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2, § 41 stk. 2, § 43 stk. 2 og 
3, § 45 stk. 2 og 3 og § 47 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. Ikrafttræden 1. 
september 2007.  
 


