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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Suppleringsfaget inden for Begivenhedskultur ved Aarhus Universitet er et humanistisk 
akademisk tilvalg i henhold til § 17 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser 
ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Suppleringsfaget hører under 
Det Humanistiske Fakultet, Institut for Nordisk, Studienævnet for Nordisk. 
 
§ 2. Suppleringsfaget introducerer til begivenhedskulturelle forskningsområder med henblik 
på at udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer inden for 
fagets grundlæggende metoder. Herigennem skal de desuden opnå faglige forudsætninger for 
at arbejde med og formidle fagets stofområder. Begivenhedskultur er et suppleringsfag, der 
arbejder med aktuelle tekster, medier, fænomener og praksisformer i et kulturanalytisk 
perspektiv.  
 
§ 3. Et suppleringsfag i Begivenhedskultur giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Overblik over centrale klassiske og nyere kultur- og identitetsanalytiske teoridannel-
ser, herunder tværvidenskabelige teorier i feltet mellem marked og kultur. 

• Evne til at dokumentere, analysere og diskutere begivenhedskulturelle fænomener og 
disses effekter inden for forskellige medier og genrer.   

• Evne til at bringe begivenhedskulturelle elementer i anvendelse i konkrete markeds-
føringstiltag.  

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

• Kunne anskue en problemstilling fra mange forskellige vinkler og på mange  
forskellige niveauer.  

• Kunne arbejde kritisk og kreativt inden for forskellige videns- og oplevelsesfelter og 
med forskellige medier og genrer.  

• Kunne arbejde projekt- og problemorienteret i samarbejde med andre og med henblik 
på at løse en konkret opgave inden for en given tidsramme.  

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til suppleringsfaget i Begivenhedskultur forudsætter to års beståede studier inden 
for et andet fagligt område. 
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Kapitel 3: Suppleringsfagets lovgrundlag 
 
§ 5. Suppleringsfaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende 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 suppleringsfaget og for 
deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Suppleringsfaget i Begivenhedskultur er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med 
henblik på at indgå som tredje år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller 
andre fagområder. 
 
Stk. 2. Suppleringsfaget er samlet normeret til 60 ECTS-point, jf. § 17. 
 
§ 7. Suppleringsfaget 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. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 8. Suppleringsfaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan 
ikke tages om. 
 
§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
Nordisk kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
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Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan 
forlange at aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, 
at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, 
kan dog ikke erstattes af en prøve. 
 
§ 10. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af 
eksaminator(er), eller eksaminator(er) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver 
bedømmes af eksaminator(er) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-
trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes 
med bestået/ikke bestået. 
 
§ 12. Adgang til eksamen forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den 
pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen for-
bundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, 
etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over 
semestret.  
 
§ 13. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens 
spørgsmål eller emne er fastlagt af eksaminator(er) og evt. censor(er). Ved fri prøve forstås, 
at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(er) og den studerende. 
 
§ 14. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebe-
svarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne 
bedømmes individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 stude-
rende. 
 
§ 15. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter 
afholdelsen, fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. 
Datoen bliver meddelt den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for 
bachelorprojektets vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til 
bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. 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 studie-
nævnet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplys-
ning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
 
Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
de studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 16. 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). Studie-
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nævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller 
udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddan-
nelsen. 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågæl-
dende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, 
skal bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
§ 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en 
fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 1850 typeenheder (tegn + mellemrum) 
prosa, 30 vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst fra før 1700 tæller 
dobbelt. En spillefilm af normal længde (min. 75 minutter) tæller for 150 normalsider. 
Omfanget af internetsider vurderes individuelt af faglæreren. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). Kun 
brødtekst og noter tæller med. 
 
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 de er skrevet på, 
indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens 
stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 22. Studienævnet for Nordisk 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 suppleringsfagets moduler og prøver 
 
§ 23. Suppleringsfaget i Begivenhedskultur består af følgende to moduler: 

- Kultur- og mediemodul. Modulet vægter 25 ECTS-point i uddannelsen. 
- Oplevelsesmodul. Modulet vægter 35 ECTS-point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Kultur- og mediemodulet består af følgende discipliner: 

- Kultur og marked 
- Feltstudier 
- Globale kulturer og medier 

 
Stk. 3. Oplevelsesmodulet består af følgende discipliner:  

- Moderne identitet 
- Bachelorprojekt 
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§ 24. Følgende moduler og prøver indgår i suppleringsfaget: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Kultur- og  
mediemodulet: 
 
Kultur og marked 
 
 
Feltstudier 
 
 
Globale  
kulturer og medier 

 
 
 
intern 
 
 
intern 
 
 
intern 

 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
10 
 
 

 
 
 
best./ikke-best. 
 
 
best./ikke-best. 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
 
1. semester 
 
 
1. semester 
 
 
2. semester 

Oplevelsesmodul: 
 
Moderne identitet 
 
Bachelorprojekt 
 

 
 
intern 
 
ekstern 

 
 
15 
 
20 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
2. semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 25. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Oplevelsesøkonomi (bachelor-
projektet), når samtlige prøver på første semester af suppleringsfaget er bestået. 
 
§ 26. For suppleringsfagets prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende 
kan give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er 
det nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for suppleringsfagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 27. Kultur- og mediemodulet består af følgende discipliner: 

- Kultur og marked  
- Feltstudier 
- Globale kulturer og medier 
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§ 28. Kultur- og mediemodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompeten-
cer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Viden om centrale teoridannelser inden for det kulturanalytiske område både klassiske 
og nyere globaliseringsteoretiske, konsumptions- og mediekulturelle teorier.  

• Evne til at analysere og kvalificere forskellige begivenhedskulturelle fænomener som 
kultur, og til at se fænomenerne i deres situations-, genre-, markeds- og mediespeci-
fikke sammenhæng.  

• Færdighed i at etablere et empirisk korpus i forhold til en given problemstilling. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Kultur- og mediemodulet skal de studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne arbejde med kulturelle processer på alle niveauer både i forbindelse med ana-
lysen af genstandsfeltet og i forbindelse med konkrete faglige processer.  

• Kunne forstå, opleve og perspektivere begivenhedskulturelle fænomener og praksisser 
i forhold til globale, nationale og gruppekollektive niveauer. 

• Kunne arbejde på både globale og lokale niveauer med forskellige begivenhedskultu-
relle fænomener, hvorved evnen til at se sig selv udefra og sætte sig i den andens sted 
opøves. 

 
§ 29. Kultur og marked 
Disciplinbeskrivelse  
Denne disciplin giver en indføring i kulturteoriens og kulturanalysens væsentligste teoretiske 
forudsætninger og aktuelle positioner med henblik på at give de studerende færdigheder i at 
bruge de pågældende teorier i praktisk analysearbejde i feltet mellem marked og kultur. Teo-
rierne er især antropologiske, sociologiske, religionsteoretiske, æstetiske og oplevelsesøko-
nomiske. Formålet er at gøre den studerende i stand til at arbejde dynamisk både internt i de 
enkelte begivenhedskulturelle praksisfelter og eksternt i forhold til en større kulturel ramme. 
Den studerende introduceres for et bredt materialefelt af både almen og kulturinstitutionel art, 
og der arbejdes med forskellige genrer og teksttyper: skrevne tekster, billeder, film, tv-
formater, praksisformer.  
 
Stk 2. Faglige mål  
Den studerende skal demonstrere kendskab til forskellige kulturteoretiske og kulturanalytiske 
teoridannelser og til disses væsentligste terminologi. Forskellige kulturbegreber skal kunne 
identificeres og indplaceres adækvat i forhold til væsentlige skoledannelser. Formålet er at 
den studerende skal kunne bruge termerne analytisk til kvalificerede og nuancerede fortolk-
ninger af tekster og praksis.  
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Prøven afvikles som en portefolioeksamen i (tematisk) tilknytning til Feltstudier. Der afleve-
res to skriftlige arbejder i semestrets forløb, den første med henblik på korpusetablering, den 
anden som en analyse af et selvvalgt felt, hvori kulturteorierne bringes i anvendelse.  
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Prøveform: Individuel, portefolio. 
Omfang: To skriftlige opgaver à henholdsvis 5 og 10 sider. 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 

Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
tilstedeværelse udleveres en opgaveformulering to uger inden afleveringsfristen. 
 
§ 30. Feltstudier 
Disciplinbeskrivelse 
Målet med dette metodekursus er at indføre i forskellige feltstudieteknikker. Der skal 
arbejdes med deltagerobservation, kvalitative interviews og etablering af fokusgrupper. 
Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne etablere et empirisk korpus 
og bibringe de studerende en viden om de enkelte teknikkers muligheder og begrænsninger. 
Metodekurset skal danne grundlag for at afprøve metoderne i fagets øvrige discipliner.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise sig i stand til at bringe forskellige feltstudieteknikker meningsfuldt i 
anvendelse i forhold til øvelser i etablering af korpus.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Prøven afvikles som en portefolioeksamen i (tematisk) tilknytning til Kultur og marked. Der 
afleveres 2 skriftlige arbejder i løbet af det halve semester disciplinen varer.  

Prøveform: Individuel, portefolio 
Omfang: to skriftlige opgaver à 3 sider. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS-point  

 
Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
tilstedeværelse udleveres en opgaveformulering en uge inden afleveringsfristen. 
 
§ 31. Globale kulturer og medier 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med denne disciplin er at opøve evnen til at arbejde analytisk med forskellige glo-
baliserings- og lokaliseringsstrategier inden for et bredt kultur- og mediefelt. Kurset tematise-
rer forskellige niveauer (globale, nationale, regionale, lokale) med henblik på tematisering af 
nyere former for markedsorienterede og identitetsgivende fællesskabskonstruktioner. Disse 
tematiseres i forhold til allerede etablerede, klassiske fællesskaber og analyseres både rituelt, 
æstetisk, medie- og sociokulturelt, med henblik på markedet samt kritisk diskursanalytisk. 
Kurset vil bestå af en række temastudier, der varierer fra semester til semester. Eksempler på 
disse kan være: kulturarvens samtidskulturelle oplevelses-orkestrering, musik- og filmkultu-
relle fællesskaber på nettet, globale og nationale medieevents.  
 
St. 2. Faglige mål  
Den studerende skal demonstrere evne til at arbejde analytisk med globale mediers kulturelle 
implementeringer på forskellige overindividuelle niveauer. Eksamen skal ses i sammenhæng 
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med kurset i Oplevelsesøkonomi og udformes som en mundtlig præsentation på baggrund af 
en skriftlig synopsis, hvori den studerende skal demonstrere evne til at fremanalysere nye 
fællesskabskonstruktioner og forholde sig refleksivt og kritisk til de forskellige implikationer 
heraf. Eksamen kan forløbe som en præsentation af allerede eksisterende oplevelses-
fænomener eller som en præsentation af nye forslag inden for afstukne rammer. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Prøven aflægges som en mundtlig eksamen med synopsis. Synopsen, som skal være på 4-5 
sider, godkendes af faglæreren. 
  Prøveform: Individuel, fri mundtlig med synopsis. 
  Omfang: 4-5 sider. 

Varighed: 30 minutter inklusive censur.  
Forberedelse: Ingen. 

  Censur og bedømmelse: Intern bedømmelse, 7-trinsskala. 
  Vægtning: 10 ETCS-point. 
 
Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
tilstedeværelse udleveres en opgaveformulering fire uger inden afleveringsfristen. 
 
§ 32. Oplevelsesmodulet består af følgende discipliner: 

- Moderne identitet 
- Bachelorprojekt 

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

• Overblik over klassiske og nyere identitetsteorier i feltet mellem marked og kultur, 
herunder samspillet mellem performativitets- og interaktionsteorier, branding og nye-
re former for marketingsstrategier.  

• Evne til at arbejde differentieret med oplevelsernes materielle, æstetiske, psykosociale 
og kulturelle niveauer. 

• Evne til at arbejde analytisk og operationelt med begivenhedskulturelle fænomener og 
praksisser både i et oplevelses- og managementperspektiv.  

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

• Kunne identificere, analysere og vurdere forskellige markedskommunikative og begi-
venhedskulturelle former i forhold til institutioners og virksomheders strategier, situa-
tionelle kontekster, brugerflader og kulturelle funktioner. 

• Kunne arbejde innovativt med forskellige begivenhedskulturelle tiltag i forhold til 
forskellige situationer, kontekster, brugerflader og kulturelle funktioner.  

• Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige grupper i form af en dialog om faglige pro-
blemstillinger. 
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• Kunne arbejde projekt- og problemorienteret i forhold til løsninger af konkrete opga-
ver stillet af eksterne samarbejdspartnere. 

 
 
§ 34. Moderne Identitet  
Disciplinbeskrivelse 
Målet med denne disciplin er at indføre i forskellige teorier omkring etableringen af det mo-
derne, herunder det postmoderne selvrefleksive, konsumerende og sociale selv. Her bringes 
især performativitets-, konsumptions- og mediekulturelle teorier i anvendelse. Materialefeltet 
udgøres af alment kulturelle og markedskulturelle teksttyper, events og praksisformer. Forlø-
bet vil bestå af en række temastudier, der varierer fra semester til semester. Af eksempler på 
sådanne kan nævnes turisme, selvfremstillings- og forvandlingsformer i tv og virksomheders 
reklamestrategier eller interaktive events som markedsføringsstrategi.  
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal kende til de centrale moderne teorier omkring identitetsproduktion og 
performativitet. Der skal demonstreres en evne til at arbejde analytisk inden for forskellige 
udvalgte felter under skyldig hensyntagen til medie- og genrespecifikke forhold. Den stude-
rende skal demonstrere evne til at arbejde i dybden med et selvvalgt materiale, som kan være 
eksisterende kulturelle teksttyper og praksisformer, men som også kan folde sig ud inden for 
et empirisk etableret korpus. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Individuel, fri skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af op-
gaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. 
Omfang: 12-15 sider pr. studerende. 
Censur og bedømmelse: Intern bedømmelse, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ETCS-point. 

 
Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
tilstedeværelse udleveres en opgaveformulering fire uger inden afleveringsfristen. 
 
§ 35 Bachelorprojekt 
Disciplinbeskrivelse 
Denne disciplin introducerer til den tendentielle sammenblanding af kommercielle, politiske, 
kulturelle og kunstneriske interesser, som oplevelsesøkonomien tematiserer. Dette sker i den-
ne disciplin eksplicit ud fra et markedssynspunkt. Disciplinen vil indeholde indføring i teorier 
omkring branding og markedskommunikation, nye markedsføringsstrategier og eventmana-
gement. Forløbet tematiserer kulturanalysen og dermed hele fagets anvendelighed i forhold til 
den konkrete udformning af oplevelsesøkonomiske tiltag i forskellige medier og genrer.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere færdigheder i at analysere og give kreative anvisninger til 
forskellige former for oplevelsesøkonomiske strategier. Projektet skal dels bestå i en analyse 
af en begivenhedskulturel case, dels i en strategisk vurdering og konstruktiv diskussion af 
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strategiens kommunikative, æstetiske og kulturelle aspekter. Projektet skal tillige inddrage 
viden, teorier og metoder fra den studerendes centrale fag og således afspejle hovedvægten i 
uddannelsen. Projektpræsentationen kan ligeledes indeholde elementer af markedsføringstil-
tag, hvori uddannelsens forskellige komponenter bringes i spil. I projektpræsentationen skal 
der demonstreres evne til at arbejde med forskellige mediers udtryksformer.   
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 

A: 
Prøveform: Individuel, fri skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af op-
gaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. 
Omfang: 20-25 sider pr. studerende.  
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægt: 20 ETCS-point. 
 
eller 
 
B: 
Prøveform: Individuel, fri mundtlig prøve med synopsis. Synopsis kan udar-
bejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle synopsens dele, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for indi-
viduel bedømmelse. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med an-
dre 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. 
Omfang: Synopsis på 8-10 sider pr. studerende.  
Varighed: 30 minutter inklusive censur.  
Forberedelse: Ingen. 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala. 
Vægt: 20 ETCS-point 

 
Opfylder den studerende ikke kravene om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
tilstedeværelse udleveres en opgaveformulering fire uger inden afleveringsfristen. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 36. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 37. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
 1999-studieordningen  2006-studieordningen 

Kulturteori og –analyse  Kultur og marked 
Feltstudier    Feltstudier 
Globale kulturer og medier  Globale kulturer og medier 
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Moderne identitet   Moderne Identitet 
Oplevelsesøkonomi   Oplevelsesøkonomi (dog ikke som  
     bachelorprojekt) 

 
§ 38. De studerende der har taget eksamen inden for de åbne kandidatudbud: 
Selvfremstillingsformer i tv- og hverdagskultur, Turisme i glokalt perspektiv, Medieevents og 
Oplevelsesøkonomi kan opnå merit efter ansøgning til studienævnet.  
 
§ 39. Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer bachelorprojektet i 
Oplevelsesøkonomi. 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 24, § 29 stk. 2, § 30 stk. 2, § 31 stk. 2 og 3, § 34 
stk. 2 og 3 og § 35 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen juni 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.   


