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

• Videregående indsigt i og erfaring med fagområdets historiske, teoretiske, analytiske og 
praktiske tilgange og traditioner. 

• Forståelse af musik som æstetisk og kulturelt udtryk. 
• Forståelse af det musikalske felt som professionsområde og kendskab til fagligt relevante 

erhvervsfunktioner. 
• Skriftlig og mundtlig fremstillings- og formidlingsevne. 

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

• Evne til selvstændigt at løse en arbejdsopgave metodisk, kritisk og kreativt. 
• Sikker fornemmelse for hvordan en arbejdsopgave afstemmes og organiseres i forhold til 

samarbejdspartnere og arten af det felt, der behandles. 
• Evne til håndtering af sagsforhold og problemstillinger af kulturel, æstetisk og kunstnerisk 

art, med særlig specialisering inden for det musikalske felt. 
• Evne til at agere inden for musiklivets forgreninger. 

 
For kvalifikationer og kompetencer der knytter sig specifikt til hver af kandidatuddannelsens linjer, se 
kapitel 8. 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Musikvidenskab forudsætter en relevant bestået bachelor-
uddanelse, jf. stk. 2-4. 
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Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med Musik-
videnskab som centralt fag eller en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og 
suppleringsfag i Musikvidenskab. 
 
Stk. 3. Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med Musik-
videnskab som centralt fag og tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. I 
bacheloruddannelsen skal Praktisk-teoretisk modul II fra det centrale fag indgå. 
 
Stk. 4. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med centralt 
fag i et andet fag inden for gymnasiets fagrække og 1. del (45 ECTS) af et sidefag i Musikvidenskab. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 
 

• 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 bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende bestemmelser 
herunder regler og vejledning om eksamen samt regler om disciplinære foranstaltninger for 
studerende. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid 
gældende studieordning læses på fakultetet og universitetets hjemmeside. Den studerende er forpligtet 
til selv at holde sig orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsesstruktur 
 
§ 6. Kandidatuddannelsens A-linje består af 2 års studier i Musikvidenskab. 
 
Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i Musikvidenskab kombineret med 1 års 
studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i Musikvidenskab, hvoraf første år 
udgøres af 2. del (60 ECTS) af et sidefag i Musikvidenskab. 
 
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 (Musikvidenskab). På engelsk: Master of Arts 
efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk (Musicology). 
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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 
Musikvidenskab kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
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 helt eller delvist ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, 
regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man 
deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, 
mindre skriftlige opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer 
jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af 
eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 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.  
 
§ 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. 
 



 

  
6 

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 efter denne bekendtgørelse træder i stedet for 
uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse (merit). 
Studienævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller 
udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne 
bekendtgørelse. 
 
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: 2000 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
  
§ 22. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
 
§ 23. Studienævnet for Musikvidenskab kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 
 
§ 24. Kandidatuddannelsen Musikvidenskab kan afvikles på tre måder:  

• 2 års studier i Musikvidenskab (A-linjen) 
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• 1 års studier i Musikvidenskab kombineret 1 års studier i et andet fag inden for gymnasiets 
fagrække (B-linjen) 

 
• 2 års studier i Musikvidenskab, hvoraf første år udgøres af 2. del (60 ECTS) af et sidefag i 

Musikvidenskab (C-linjen). 
 
§ 25. A-linjen: 
 
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Historisk-teoretisk modul: 

Musikvidenskabeligt  
emnestudium 1 

Musikvidenskabeligt  
emnestudium 2 

Analyse og fortolkning 

Praktik/feltstudie-modul: 

Praktik/feltstudium 

Organisationsforståelse 
og -analyse 

Valgfagsmodul: 

Valgfag 1 

Valgfag 2 

Valgfag 3 eller 

Valgfrit projektstudium 

Speciale-modul: 

Speciale 

 

 
Intern 

 
Ekstern 

Intern 

 

Intern 

 
Intern 

 

Intern 

Intern 

Intern 

Intern 

 

Ekstern 

 

 
10 ECTS 

 
10 ECTS 

10 ECTS 

 

20 ECTS 

 
10 ECTS 

 

10 ECTS 

10 ECTS 

10 ECTS 

10 ECTS 

 

30 ECTS 

 

 
7-trinsskala 

 
7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

7-trinsskala 

 
Bestået/ikke-bestået 

 

Bestået/ikke-bestået 

Bestået/ikke-bestået 

Bestået/ikke-bestået 

7-trinsskala 

 

7-trinsskala 

 

 
1. semester 

 
1. semester 

1. semester 

 

2. semester 

 
2. semester 

 

3. semester 

3. semester 

3. semester 

3. semester 

 

4. semester 

 
 
Stk. 2: B-linjen (bemærk at B-linjen er identisk med C-linjens andet år, hvorfor 
disciplinbeskrivelserne i kapitel 8 er slået sammen med C-linjens): 
 
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Historisk-teoretisk modul: 

Musikvidenskabeligt  
emnestudium 1 

Musikvidenskabeligt  
emnestudium 2 

Teoretisk-praktisk modul: 

Teoretisk-praktisk forløb 

Klaver som formidlings- 
redskab 

Speciale-modul: 

 

 
Intern 

 
Ekstern 

 

Intern 

 
Intern 

 

 

 
10 ECTS 

 
5 ECTS  

 

10 ECTS 

 
5 ECTS 

 

 

 
7-trinsskala 

 
7-trinsskala  

 

Bestået/ikke-bestået 

 
Bestået/ikke-bestået 

 

 

 
1. semester 

 
1. semester  

 

1. semester 

 
1. semester 
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Speciale Ekstern 30 ECTS 7-trinsskala 2. semester 

 
Stk. 3: C-linjen (bemærk at C-linjens andet år er identisk med B-linjen, hvorfor 
disciplinbeskrivelserne i kapitel 8 er slået sammen med B-linjens): 
 
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Historisk-analytisk modul: 

Periodestudier 

Musikvidenskabeligt 
emnestudium 

Musikanalyse og musiklære 

Valgfagsmodul: 

Valgfag 

Praktisk-teoretisk modul II: 

Arrangement med 
indstudering 

Sang og sangpædagogik 

Korledelse 

Klaver 2 

Historisk-teoretisk modul: 

Musikvidenskabeligt  
emnestudium 1 

Musikvidenskabeligt  
emnestudium 2 

Teoretisk-praktisk modul: 

Teoretisk-praktisk forløb 

Klaver som formidlings- 
redskab 

Speciale-modul: 

Speciale 

 

Intern 

 
Intern 

Ekstern 

 

Intern 

 

 
Ekstern 

Ekstern 

Ekstern 

Ekstern 

 

 
Intern 

 
Ekstern 

 

Intern 

 
Intern 

 

Ekstern 

 

5 ECTS 

 
10 ECTS 

10 ECTS 

 

10 ECTS 

 

 
5 ECTS 

5 ECTS 

5 ECTS 

10 ECTS 

 

 
10 ECTS 

 
5 ECTS  

 

10 ECTS 

 
5 ECTS 

 

30 ECTS 

 

7-trinsskala 

 
7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

Bestået/ikke-bestået 

 

 
7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

 
7-trinsskala 

 
7-trinsskala  

 

Bestået/ikke-bestået 

 
Bestået/ikke-bestået 

 

7-trinsskala 

 

1. semester 

 
1. semester 

2. semester 

 

2. semester 

 

 
1. semester 

2. semester 

2. semester 

2. semester 

 

 
3. semester 

 
3. semester  

 

3. semester 

 
3. semester 

 

4. semester 

 
§ 26. Uddannelsens prøver er samlet i moduler, jf. § 25. 
 
§ 27. Valgfagsmodulet på A-linjen 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 kandidat-
uddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og iht. den der 
gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
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Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 28. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen 
er bestået. 
§ 29. 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 
 
§ 30. A-linjens historisk-teoretiske modul består af følgende discipliner: 

- Musikvidenskabeligt emnestudium 1 og 2 
- Analyse og fortolkning 

 
§ 31. A-linjens historisk-teoretiske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Viden om og forståelse af musikvidenskabelige emne- og problemfelter. 
• Analytiske færdigheder og forståelse af og for musikalsk differentierede udtryk i såvel noteret 

som klingende form. 
• Færdighed i udvælgelse og reflekteret anvendelse af relevant teori og metodik. 
• Færdigheder i såvel skriftlig som mundtlig formidling af opnåede indsigter. 

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

• Evne til selvstændigt at afgrænse, formulere og forfølge musikvidenskabelige problem-
stillinger på relevant metodisk og teoretisk grundlag. 

• Evne til selvstændig og differentieret musikanalytisk fordybelse og interpretation. 
• Evne til stringent sproglig formidling af musikvidenskabelige problemstillinger på forskellige 

niveauer og i forskellige sammenhænge. 
 
 
§ 32. Musikvidenskabeligt emnestudium 1 og 2 
 
Disciplinbeskrivelse 
I tilknytning til undervisnings- eller vejledningsforløb gennemfører den studerende separate, videre-
gående, teoretisk og metodisk reflekterede studier inden for to afgrænsede musikvidenskabelige 
emnefelter. De opnåede indsigter formidles i henholdsvis en skriftlig og en mundtlig sagsfremstilling. 
Undervisningen kan indeholde en praktisk-musikalsk eller felt-empirisk dimension. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at arbejde selvstændigt samt teoretisk og metodisk 
reflekteret med afgrænsede musikvidenskabelige emnefelter og til at formidle de opnåede indsigter 
klart og præcist i skriftlig og mundtlig form. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Det ene emnestudium aflægges som skriftlig prøve i henhold til prøveform 1a) eller 1b). Det andet 
emnestudium aflægges som mundtlig prøve i henhold til prøveform 2). 
 
1a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt med et omfang 
på 15-18 normalsider per studerende. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan 
gøres til genstand for individuel bedømmelse. Max. 5 studerende per opgave. Som en del af opgaven 
kan indgå et i forhold til undervisningen relevant musikalsk produkt, og opgaven reduceres 
tilsvarende. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
1b) Som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave inden for et af studienævnet fastsat emnefelt. 
Opgaveformulering og pensum (min. 500 normalsider) skal godkendes af studienævnet. Opgaven skal 
have et samlet omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
2) Som en mundtlig prøve, hvis emne har tilknytning til den udbudte undervisning/vejledning. Før 
prøven afleverer eksaminanden en synopsis (3-5 normalsider) plus en af faglæreren/ne godkendt 
pensumliste (min. 800 normalsider) efter en af studienævnet fastsat frist. Selve prøven har karakter af 
en mundtlig sagsfremstilling og afsluttes med en eksamination, hvor den studerende skal kunne 
redegøre for emne, synsvinkel, metode og egen formidling. Sagsfremstillingen varer maksimalt 
halvdelen af den samlede prøvetid. 

Sagsfremstillingens formidlingsmæssige aspekter indgår modificerende i den samlede 
bedømmelse. 

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. Max. 3 studerende per opgave. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med 
andre studerende. Synopsens eventuelle medforfattere må ikke være til stede i eksamenslokalet under 
den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
 
Varighed: Maksimalt 60 minutter inkl. censur.  
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
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§ 33. Analyse og fortolkning 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at videreudvikle den studerendes færdigheder i musikalsk analyse og 
fortolkning inden for en af studienævnet godkendt temaramme. Et antal forskelligartede værker (i 
bredeste forstand) studeres ud fra vekslende, ekspliciterede teoretiske synsvinkler og metodiske 
tilgange, der viser fagtraditionens mangfoldighed. Disciplinen omfatter musik i såvel noteret som 
klingende form, samt multimediale værker, hvor musik udgør en væsentlig parameter. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere videregående færdighed i værkanalyse og værkfortolkning samt evne 
til at redegøre for og reflektere over anvendte teoretiske synsvinkler og metodiske tilgange. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Eksaminator stiller et mindre 
antal opgaver, hvoraf eksaminanden besvarer én. Omfang 12-15 normalsider per studerende. Den 
skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Max. 3 studerende per opgave.  
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Varighed: 2 uger. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Opgaven har et omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Varighed: 2 uger. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 34. A-linjens praktik/feltstudie-modul består af følgende discipliner: 

- Praktik/feltstudium 
- Organisationsforståelse og -analyse 

 
§ 35. A-linjens praktik/feltstudie-modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Viden om et repræsentativt udsnit af aktuelle organisationsteoretiske positioner og analyse-
metoder. 

• Viden om kulturlivets særlige organisations- og institutionsforhold, herunder musiklivets. 
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• Forståelse af og færdighed i analyse af organisationsmæssige problemstillinger i en bredere 
kulturpolitisk og samfundsmæssig kontekst. 

• Færdighed i applikation af teoretiske og analytiske værktøjer på konkret praktiksted. 
 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Evne til refleksion over de faglige kompetencers relevans i et erhvervsperspektiv. 
• Evne til at tænke organisatorisk og forstå egen arbejdspraksis i en større organisationsmæssig 

kontekst samt på tværs of organisationer. 
• Evne til refleksion over organisationers virke i et overordnet samfundsmæssigt og kulturelt 

perspektiv. 
 
 
§ 36. Praktik/feltstudium 
 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende arbejder i en kulturinstitution eller lignende i et omfang svarende til minimum én 
måneds fuldtidsbeskæftigelse. Praktikforløbet har samtidig karakter af et feltstudium, hvor den 
studerende oparbejder indgående kendskab til institutionens praktiske organisation og funktion. 
 Praktikstedet skal godkendes af studienævnet, og der skal forud for praktikforløbet 
udfærdiges en praktikaftale (kontrakt) mellem kulturinstitutionen og den studerende. Efter praktik-
opholdet skal den studerende skriftligt dokumentere, at det timemæssige omfangskrav er opfyldt. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af det dokumenterede praktikforløb skal eksaminanden demonstrere evne til at kortlægge 
og analysere det aktuelle praktiksted på et relevant teoretisk grundlag, samt kunne reflektere over 
indhøstede erfaringer i forbindelse med praktikforløbet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven udgøres af en metodisk reflekteret feltstudierapport, der omfatter en beskrivelse og analyse af 
det aktuelle praktiksted, samt en redegørelse for og en vurdering af de i forløbet indhøstede erfaringer. 
Rapportens omfang er 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 20 point. 
 
 
§ 37. Organisationsforståelse og -analyse 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen formidler teoretisk værktøj til brug for feltstudierapporten (se § 36), med vægt på teori-
dannelsernes analytiske applicering på samtidskulturen og den kulturpolitiske proces. Endvidere 
studeres teoretiske værktøjer til analyse af moderne organisationer i almindelighed og kultur-
institutioner i særdeleshed. Der inddrages viden fra bl.a. etnografi, organisationssociologi og 
organisationspsykologi. Arbejdsformen er en kombination af underviser- og studenteroplæg, diskus-
sioner, kritik, casestudier og mindre fremlæggelser. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere at have oparbejdet et teoretisk grundlag for beskrivelse og analyse af 
forskellige typer kulturinstitutioner. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Som aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte undervisning. 
 
Prøveform: Individuel prøve i form af undervisningsdeltagelse. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Opgaven har et omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Varighed: 2 uger. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 38. A-linjens valgfagsmodul består af følgende discipliner: 

- Valgfag 1, 2 og 3 
- Valgfrit projektstudium 

 
§ 39. Gennem valgfagsmodulet får den studerende mulighed for at tone sin kandidatuddannelse i den 
ønskede faglige retning herunder inddrage andre fagområder og dermed skærpe de individuelle 
kvalifikationer. Modulet giver den studerende mulighed for at opnå følgende faglige kompetencer: 

• Evne til kombination af supplerende fagområders tilgange, metoder, teorier og analyse-
redskaber med egen faglig profil. 

• Evne til at inddrage forskellige vidensområder og teorier i løsningen af faglige problem-
stillinger og derigennem opnå af nye, differentierede forståelser af et givet genstandsfelt. 

• Evne til at kunne gennemføre og reflektere over betydningen af at anskue et problemfelt fra 
forskellige faglige perspektiver. 

• Evne til at kunne angribe en problemstilling med tværfaglige greb og metoder. 
• Erfaring med at kunne indgå i tværfaglige samarbejder, hvorved forskellige vidensområder og 

kompetencer bringes i spil. 
 
§ 40. Valgfag 1, 2 og 3 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med valgfag 1, 2 og 3 er at give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen 
en individuel profil. De tre discipliner giver den studerende mulighed for fordybelse i såvel faginterne 
som fageksterne emneområder samt kombination og integration af flere fagområder. 
 Valgfag 3 kan erstattes med Valgfrit projektstudium (§ 41). 
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Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere indsigt i og færdighed inden for det aktuelle fagområde enten i 
overensstemmelse med den udbudte undervisning eller inden for rammerne af et af studienævnet 
godkendt selvstudium (jf. stk. 3. Eksamensbestemmelser). 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Hver af de tre discipliner aflægges på én af følgende to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udbudt undervisning på 
kandidat-niveau som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt med et omfang på 10-
15 normalsider per studerende. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan 
gøres til genstand for individuel bedømmelse. Max. 5 studerende per opgave. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave. Opgaveformulering og pensum (min. 500 normalsider 
fordelt på min. 15 enheder) skal forud godkendes af studienævnet. Opgaven skal have et samlet 
omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 41. Valgfrit projektstudium 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er, at den studerende gennemfører et af studienævnet godkendt selv-
stændigt, videregående og metodisk reflekteret projektstudium inden for et afgrænset emnefelt, der 
samtænker musikfagligheden med kandidat-uddannelsens øvrige faglige toninger eller som tilfører 
uddannelsen en særlig musikfaglig profil. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere færdighed i at arbejde selvstændigt og metodisk reflekteret med et 
afgrænset emnefelt, der samtænker musikfagligheden med kandidat-uddannelsens øvrige faglige 
toninger eller som tilfører uddannelsen en særlig musikfaglig profil. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri, skriftlig projektopgave (omfang: 15-18 normalsider per studerende) 
baseret på et af studienævnet godkendt pensum på min. 500 normalsider bestående af mindst 15 
enheder. Opgaven danner basis for en efterfølgende mundtlig prøve, hvor eksaminanden eksamineres 
i projektopgaven. Prøvens mundtlige del indgår modificerende i den samlede bedømmelse. 

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. Max. 3 studerende per opgave. Hver studerende opgiver et pensum på 500 normalsider 
bestående af 15 enheder, hvoraf mindst 200 normalsider skal opgives individuelt, dvs. ikke må 
overlappe med de øvrige studerendes opgivelser. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen 
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med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave er udarbejdet i samarbejde med andre 
studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal 
eksamineres eller er blevet eksamineret. 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/mundtlig prøve. 
 
Varighed: Maksimalt 30 minutter inkl. censur.  
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 42. C-linjens historisk-analytiske modul består af følgende discipliner: 

- Periodestudier 
- Musikvidenskabeligt emne 
- Musikanalyse og musiklære 

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

• Forståelse af og overblik over musik som videnskabeligt studiefelt, herunder som historisk, 
kulturelt og medieret fænomen. 

• Indsigt i væsentlige musikanalytiske og musikteoretiske forhold, herunder grundlæggende 
musikanalytiske færdigheder. 

• Færdigheder i såvel skriftlig som mundtlig formidling. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

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

strukturere egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig 
måde. 

• Evne til at arbejde selvstændigt på et metodisk grundlag. 
• Evne til at afstemme formidling af musikfaglig indsigt efter målgruppe. 

 
 
§ 44. Periodestudier 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende et musikhistorisk overblik over perioder og 
musiktraditioner via reflekteret og kritisk læsning primært af uddrag af grundbogsfremstillinger, der 
tilsammen skal præsentere den studerende for et bredt udsnit af teoretiske indfaldsvinkler og 
metodiske tilgange. I forbindelse med den holdbaserede undervisning udarbejder de studerende 
mindre, skriftlige afleveringsopgaver, som afslutningsvis samles i en undervisningsportfolio (se 
nedenstående eksamensbestemmelser). 
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Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af et studium baseret på kritisk læsning af et repræsentativt udvalg af musikhistoriske 
fremstillinger skal eksaminanden demonstrere kendskab til og overblik over hovedtræk i de euro-
amerikanske musikkulturers historie og dens fremstilling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som en bunden, skriftlig opgave (omfang: 7-8 normalsider). 
Undervisningsdeltagelsen inkluderer udarbejdelse af en undervisningsportfolio, der udgøres af de i 
forbindelse med undervisningen besvarede og godkendte opgaver. Portfolien har et samlet omfang på 
15-20 normalsider og skal være godkendt af underviseren/erne før den skriftlige opgave tilstilles. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Varighed: Der gives 4 dage til besvarelsen. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en bunden, mundtlig prøve inden for et af studienævnet fastlagt pensum (omfang: 1500 
normalsider). Pensum bekendtgøres 6 uger inden prøvens afholdelse. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
 
Hjælpemidler: Alle. 
 
Forberedelsestid: 60 minutter. 
 
Varighed: 45 min. inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
 
§ 45. Musikvidenskabeligt emnestudium 
 
Disciplinbeskrivelse 
I tilknytning til undervisnings- eller vejledningsforløb gennemfører den studerende et selvstændigt, 
videregående og metodisk reflekteret studium af musikhistorisk, musikanalytisk og/eller teoretisk 
karakter inden for et afgrænset musikvidenskabeligt emnefelt. De opnåede indsigter formidles i en 
skriftlig sagsfremstilling. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at arbejde selvstændigt, fordybende og metodisk reflekteret 
med et afgrænset emnefelt af musikhistorisk, teoretisk og/eller musikanalytisk karakter og til at 
formidle de opnåede indsigter klart og præcist i skriftlig form. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt med et omfang 
på 15-18 normalsider per studerende. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan 
gøres til genstand for individuel bedømmelse. Max. 5 studerende per opgave.   
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave inden for et af studienævnet bestemt emnefelt. 
Opgaveformulering og pensum (min. 500 normalsider) skal godkendes af studienævnet. Opgaven skal 
have et samlet omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 46. Musikanalyse og musiklære 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omfatter musikalsk analyse og almen musiklære. I undervisningen lægges hovedvægten 
på vestlig kompositionsmusik fra perioden ca. 1700-1900. Inden for populærmusik lægges 
hovedvægten på musik efter 1960. Undervisningen skal præsentere den studerende for forskellige 
analytiske metodikker, også i forhold til musik i klingende form. Den afsluttende del af 
undervisningsforløbet former sig som et af studienævnet godkendt integreret historisk-teoretisk og 
musikanalytisk temastudie inden for vestlig kompositionsmusik. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af analytisk beskæftigelse med forskellige typer af vestlig kompositionsmusik og 
populærmusik skal eksaminanden demonstrere færdigheder og metodisk bevidsthed inden for 
musikalsk analyse samt grundlæggende færdighed i partiturlæsning. Endvidere skal eksaminanden 
demonstrere forståelse af sammenhængen mellem musikalsk analyse og historisk-teoretiske 
problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave inden for temastudiets emneramme. 
Omfang 15-20 normalsider per studerende, ekskl. nodeeksempler o.l. Den skriftlige opgave kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Max. 3 
studerende per opgave. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
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Varighed: 9 dage. 
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Opgaven har et omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Varighed: 9 dage. 
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 47. C-linjens valgfagsmodul består af følgende disciplin: 

- Valgfag 
 
§ 48. Valgfagsmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 
• Indsigt i udvalgte og afgrænsede æstetikfaglige problemstillinger og/eller temaer. 
• Forståelse af de udvalgte æstetikfaglige problemstillinger/temaer i enkeltfagligt og/eller 

flerfagligt perspektiv. 
• Indsigt i de for emnet relevante teoridannelser og faglitteratur. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til at anskue og reflektere over fagspecifikke problemstillinger og tilgange i en 

interdisciplinær eller fagligt beslægtet kontekst. 
• Evne til at supplere sin centrale faglighed under hensyntagen til udvikling af en individuel 

kompetenceprofil. 
 
 
§ 49. Valgfag 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen består af et af studienævnene udbudt undervisningsforløb, som er afgrænset fx i forhold til 
et bestemt tema, en tematik eller en problemstilling og som har æstetikfaglig, tvær- eller multiæstetisk 
karakter. Disciplinen giver den studerende mulighed for at følge et undervisningsforløb efterfulgt af 
eksamen på en af de fem afdelinger ved Institut for Æstetiske Fag. Derved åbnes for at den studerende 
får kendskab til andre æstetikfaglige perspektiver end de, der tilbydes ved det centrale fag i egen 
uddannelse. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem et tilvalgsfag skal eksaminanden demonstrere kendskab til en væsentlig æstetikfaglig 
problemstilling med henblik på at kunne anvende og inkorporere dette i opbygningen af en 
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selvstændig fagprofil. Desuden skal eksaminanden demonstrere formidlingsevne inden for det 
pågældende emne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges på én af to måder: 
a) Gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning. 
 
Prøveform: Individuel prøve i form af undervisningsdeltagelse. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som en mundtlig sagsfremstilling på baggrund af bunden opgave. Opgaven stilles af eksaminator 
30 min. før eksamen og tager udgangspunkt i undervisningsforløbets fulde pensum. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
 
Forberedelsestid: 30 min. 
 
Varighed: 30 min. inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
  
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 50. C-linjens praktisk-teoretiske modul II består af følgende discipliner: 

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

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

til elementær sangpædagogik. 
• Færdigheder inden for indstuderingsmetodik, ledelsesteknik, prøvedisponering og fortolkning i en 

korledelsespraksis. 
• Musikalsk og stilbevidst klaverudøvelse, færdighed i node- og becifringsspil samt færdighed i at 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sangpædagogisk prøve: Undervisning af en af studienævnet tilstillet sangelev i en af 
studienævnet udvalgt sang. Sangen meddeles eksaminanden 1 uge før eksamen. 

2. Den øvrige del af den praktiske prøve aflægges som beskrevet under § 52, stk. 3, 
prøveform a). 

 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig/praktisk prøve. 
 
Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. 
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Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
 
§ 53. Korledelse 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at sætte den studerende i stand til at lede et kor på gymnasieniveau eller 
tilsvarende amatørniveau. Der arbejdes med indstuderingsmetodik, ledelsesteknik, prøvedisponering 
og fortolkning inden for et bredt sammensat repertoire. Heri indgår videreudvikling af den 
studerendes direktionstekniske færdigheder. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere færdigheder inden for indstuderingsmetodik, ledelsesteknik, prøve-
disponering og fortolkning inden for et stilistisk bredt repertoire af enkle korsatser. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som en praktisk prøve, der omfatter indstudering af en sats, som meddeles 
eksaminanden 3 dage for prøvens afholdelse. Satsen udvælges fra en af eksaminanden udarbejdet og 
af studienævnet godkendt liste på 15 satser, som tilsammen skal udgøre et bredt repertoire med 
hensyn til stil, genre og periode. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
 
Varighed: Max. 30 min. inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
b) Som en bunden, praktisk prøve, der omfatter indstudering af 2 satser, som meddeles eksaminanden 
5 dage før prøvens afholdelse. De 2 stilistisk og genremæssigt forskellige satser, hvoraf mindst én skal 
være a cappella, udvælges af eksaminator fra en af eksaminanden udarbejdet og af studienævnet 
godkendt liste på 25 satser, som tilsammen skal udgøre et bredt sammensat repertoire med hensyn til 
stil, genre og periode. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
 
Varighed: Max. 60 min. inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
 
 
 
 
 



 

  
22 

§ 54. Klaver 2 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at videreudvikle den studerendes færdigheder inden for klaverteknik, 
node- og becifringsspil og stilforståelse. Den studerende skal desuden lære at anvende klaveret som 
formidlingsredskab samt udvikle metodebevidsthed for såvel indlæring som spillepraksis. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
På baggrund af arbejde med et bredt spektrum af satstyper skal eksaminanden demonstrere færdighed 
i at anvende klaveret som formidlingsredskab i forbindelse med node- og becifringsspil samt i 
formidling af indstuderede klaverværker. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som en bunden, praktisk prøve omfattende: 

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

udføres som akkompagnement til en melodi. 
3. Transponering af enten en nodesats eller en becifringsopgave, som inddrager melodien i 

satsen. 
4. Fremførelse af en opgivet indstuderet klaverkomposition (A-værk). 
5. Fremførelse af et værk udvalgt af censor og eksaminator fra en repertoireliste på 4 værker (B-

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

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

udføres som akkompagnement til en melodi. 
3. Transponering af enten en nodesats eller en becifringsopgave, som inddrager melodien i 

satsen. 
4. Spil på klaver af et rytmisk ostinat på 2-4 takter med fokus på koordination, puls og udtryk. 
5. Spil af 2- og 3-stemmige uddrag på højest 4 takter af 4-stemmigt korpartitur. 
6. Spil på klaver af lettere enstemmig transponeringsopgave. Stemmen er skrevet ud for et 

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

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

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

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

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

- Musikvidenskabeligt emnestudium 1 og 2 
 
§ 57. B- og C-linjens historisk-teoretiske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Viden om og forståelse af musikvidenskabelige emne- og problemfelter. 
• Færdighed i udvælgelse og reflekteret anvendelse af relevant teori og metodik. 
• Færdigheder i såvel skriftlig som mundtlig formidling af opnåede indsigter. 

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

• Evne til selvstændigt at afgrænse, formulere og forfølge musikvidenskabelige problem-
stillinger på relevant metodisk og teoretisk grundlag. 

• Evne til stringent sproglig formidling af musikvidenskabelige problemstillinger på forskellige 
niveauer og i forskellige sammenhænge. 

 
 
§ 58. Musikvidenskabeligt emnestudium 1 og 2 
 
Disciplinbeskrivelse 
I tilknytning til undervisnings- eller vejledningsforløb gennemfører den studerende separate, 
videregående, teoretisk og metodisk reflekterede studier inden for to afgrænsede musikvidenskabelige 
emnefelter. De opnåede indsigter formidles i henholdsvis en skriftlig og en mundtlig sagsfremstilling. 
 Undervisningen kan indeholde en praktisk-musikalsk eller felt-empirisk dimension. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til at arbejde selvstændigt samt teoretisk og metodisk 
reflekteret med afgrænsede musikvidenskabelige emnefelter og til at formidle de opnåede indsigter 
klart og præcist i skriftlig og mundtlig form. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Det ene emnestudium aflægges som skriftlig prøve i henhold til prøveform 1a) eller 1b). Det andet 
emnestudium aflægges som mundtlig prøve i henhold til prøveform 2). 
 
1a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet 
udbudte undervisning som en fri, skriftlig opgave inden for undervisningens emnefelt med et omfang 
på 15-18 normalsider per studerende. Som en del af opgaven kan indgå et i forhold til undervisningen 
relevant musikalsk produkt, og opgaven reduceres tilsvarende. 
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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. Max. 5 studerende per opgave. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
1b) Som udarbejdelse af en fri, skriftlig opgave inden for et af studienævnet fastsat emnefelt. 
Opgaveformulering og pensum (min. 500 normalsider) skal godkendes af studienævnet. Opgaven skal 
have et samlet omfang på 20-25 normalsider. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
2) Som en mundtlig prøve, hvis emne har tilknytning til den udbudte undervisning/vejledning. Før 
prøven afleverer eksaminanden en synopsis (2-3 normalsider) plus en af faglæreren/ne godkendt 
pensumliste (min. 500 normalsider) efter en af studienævnet fastsat frist. Selve prøven har karakter af 
en mundtlig sagsfremstilling og afsluttes med en eksamination, hvor den studerende skal kunne 
redegøre for emne, synsvinkel, metode og egen formidling. Sagsfremstillingen varer maksimalt 
halvdelen af den samlede prøvetid. 

Sagsfremstillingens formidlingsmæssige aspekter indgår modificerende i den samlede 
bedømmelse. 

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. Max. 3 studerende per opgave. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med 
andre studerende. Synopsens eventuelle medforfattere må ikke være til stede i eksamenslokalet under 
den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
 
Varighed: Maksimalt 45 minutter inkl. censur.  
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
 
§ 59. B- og C-linjens teoretisk-praktiske modul består af følgende discipliner: 

- Teoretisk-praktisk forløb 
- Klaver som formidlingsredskab 

 
§ 60. B- og C-linjens teoretisk-praktiske modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Færdighed i orientering, tilegnelse og stilbevidst formidling af forskelligartet musik på klaver. 
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• Færdighed i at anvende klaveret som indstuderingsredskab i undervisningssammenhæng. 
• Videregående teoretiske og praktiske færdigheder inden for et afgrænset musikalsk repertoire. 

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

• Evne til at tilrettelægge og indgå i praktisk-musikalske processer. 
• Praktisk-musikalsk formidlingsevne i forbindelse med undervisning eller beslægtede 

situationer. 
 
 
§ 61. Teoretisk-praktisk forløb 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at befordre videregående musikteoretiske og/eller praktisk-musikalske 
færdigheder inden for et klart defineret og afgrænset musikalsk repertoire, metodisk baseret på 
enkeltdiscipliner (fx satslære, musikledelse eller performance) eller kombinationer heraf. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
I overensstemmelse med den aktuelle undervisning skal eksaminanden gennem musikteoretisk 
og/eller praktisk-musikalsk arbejde demonstrere videregående kendskab til og færdigheder inden for 
et afgrænset musikalsk repertoire. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den af studienævnet udbudte 
undervisning, herunder eventuelt et afsluttende projekt. 
 
Prøveform: Individuel prøve i form af undervisningsdeltagelse. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
b) Som udarbejdelse af en bunden, kombineret skriftlig/mundtlig opgave. Opgavens karakter, pensum 
og omfang fastlægges af studienævnet efter aftale med den faglærer, der forestår den aktuelle 
undervisning. 
 
Prøveform: Individuel kombineret skriftlig prøve. 
 
Varighed: Til prøvens skriftlige del gives 2 uger. Den mundtlige del: max. 45 minutter inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
 
Vægtning: 10 point. 
 
 
§ 62. Klaver som formidlingsredskab 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler videregående færdigheder i klaverspil med vægt på klaverets anvendelse som 
formidlingsredskab i undervisningssammenhænge. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Der kræves videregående færdighed i ledsagelse af fællessang, bladspil, akkompagnememt til egen 
sang samt formidling af korsats med henblik på indstudering. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden praktisk prøve, der omfatter følgende discipliner: 

1. Ledsagelse af en fællessang. Til eksamen trækkes enten en klaversats eller en becifringssats. 
Becifringssatsen skal spilles med melodi og skal udformes i en for satsen passende stil. 

2. Akkompagnement til egen sang ud fra en i forvejen godkendt liste på 10 indstuderede sange, 
hvoraf censor vælger én. 

3. Formidling af korsats med henblik på indstudering. 
 
Prøveform: Individuel praktisk prøve. 
 
Forberedelse: Til punkt 1 og 3 gives tilsammen 50 minutters forberedelsestid. 
 
Varighed: 25 minutter inkl. censur. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. 
 
Vægtning: 5 point. 
 
 
§ 63. A-, B- og C-linjens speciale-modul består af følgende discipliner: 

- Speciale 
 
§ 64. A-, B- og C-linjens speciale-modul giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå følgende kvalifikationer: 

• Færdighed i dybtgående og systematiseret informationssøgning. 
• Dybtgående viden om og forståelse af et selvstændigt udvalgt og afgrænset problemfelt eller 

emneområde inden for et musikvidenskabeligt genstandsområde. 
• Kendskab til forskning af relevans for det valgte emnefelt. 
• Færdighed i reflekterede valg og sikker anvendelse af fagets videnskabelige metoder og 

principper. 
• Færdighed i skriftlig fremstilling og formidling af et selvstændigt oparbejdet stofområde og 

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

• Evne til at arbejde selvstændigt, selvdefineret og dybtgående med et større og komplekst stof-
område. 

• Evne til at identificere, formulere, forfølge og formidle en problemstilling. 
• Evne til strukturering og gennemførelse af en arbejdsproces' forskellige faser. 
• Evne til at arbejde målrettet inden for en defineret tidsramme og et defineret ambitionsniveau. 
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§ 65. Speciale 
 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende skal gennem specialestudiet demonstrere fortrolighed med almindelige principper for 
videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og 
behandle problemstillinger inden for et i vid forstand musikvidenskabeligt område, samt evne til at 
formidle resultatet i en skriftlig fremstilling. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal selvstændigt, kritisk og dybtgående kunne beskrive og analysere en faglig 
problemstilling og kunne reflektere over og vurdere specialearbejdets perspektiver og potentialer. 
Som en del heraf skal den studerende demonstrere beherskelse af teorier og metoder inden for det 
musikvidenskabelige område. Endelig skal den studerende demonstrere sproglig formulerings- og 
formidlingsevne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig opgave med et omfang på 60-100 normalsider pr. studerende. Specialets 
endelige titel på både dansk og engelsk aftales mellem den/de studerende og vejleder. Senest 1 måned 
efter titlens udlevering afleveres specialet i 3 eksemplarer. Specialet skal indeholde et resumé på enten 
engelsk eller tysk (max. 2 normalsider). Resuméet indgår modificerende i den samlede bedømmelse. 

Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle 
dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve. 
 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskala. 
 
Vægtning: 30 point. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 66. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 67. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studie-
ordning. Meritoverførsler laves individuelt og efter ansøgning til studienævnet for Musikvidenskab. 
 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25 stk. 1, 2 og 3, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2 og 3, 
§ 36 stk. 2 og 3, § 37 stk. 2, § 40 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2 og 3, § 44 stk. 2 og 3, § 45 stk. 2 og 3, § 
46 stk. 2 og 3, § 49 stk. 2, § 52 stk. 2 og 3, § 53 stk. 2 og 3, § 54 stk. 2 og 3, § 55 stk. 2 og 3, § 58 
stk. 2 og 3, § 61 stk. 2, § 62 stk. 2 og § 65 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. 
Ikrafttræden 1. september 2007.  
 


