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VELKOMSTBREV, TILVALG I MUSEOLOGI: KURATERING OG KULTURARV, AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Kære kommende museologi-studerende, 
Velkommen på bachelortilvalget i Museologi Kuratering og Kulturarv! 
 
 

SEMESTERSTART 
I skal sætte kryds ved mandag den 29. august 2022 kl. 10.30, hvor vi byder jer velkom- 
men, og I møder jeres hold og undervisere. Vi mødes på Antikmuseet i Universitetsparken 
(Victor Albecks Vej 3, 8000 Aarhus C, antikmuseet.au.dk). 

 
10.30 – 12.00: Velkomst og intro til uddannelsen 
12.00 – 12.45: Frokost. Sandwiches er gratis 
12.45 – 14.15: Foto af holdet og museologisk skattejagt 
14.15 – 15.00: Opsamling og kaffe, te og kage i Antikmuseet 

 
I dagens første programdel vil der blive givet vigtig information om uddannelsen og 
efterårets undervisning. 
I får i denne del af dagens program nyttige oplysninger, bl.a. om studieordningen, om efter- 
årets ekskursion, de mange museumsbesøg, efterårets undervisning og om dannelse af læ- 
segrupper på tværs af fag. Hvis I kommer flere fra samme fag, vil vi gøre os umage med at 
sprede jer i de nye tværfaglige læsegrupper, da en del af uddannelsen handler om at kunne 
tænke sit grundfag ind i nye faglige sammenhænge. 

 
Den anden del af dagen efter den fælles frokost har vi planlagt en ”walk and talk”- skattejagt 
med inddragelse af universitetets øvrige museer og kasernen, hvor efterårets  
undervisning finder sted. Vi slutter med fælles kagespisning og opsamling på dagen. 

 
På intro-dagen vil du møde uddannelsens koordinator, lektor Ane Hejlskov Larsen, og 
efterårets hovedunderviser, lektor Vinnie Nørskov, forårets underviser, lektor Lisbet Tarp, 
samt jeres instruktorer. 

 
Som forberedelse til velkomstdagen bedes du overveje et eksempel på en god eller dårlig 
museumsoplevelse – som du skal dele med din kommende læsegruppe. 

 
Vi sørger i øvrigt for gratis sandwich, kaffe/te og vand til frokost samt kage til alle. 
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UNDERVISNINGEN EFTERÅRET 2022 
Faget Institutioner og Udstillinger begynder allerede dagen efter, tirsdag d. 30. august. 
Undervisningen foregår på kasernen, lokale 1584-212 og ligger primært tirsdag mellem 
11.15 og 14.00, men i nogle af lektionerne vil der indgå museumsbesøg, som vil kunne strække 
sig ud over dette tidsrum.  Instruktorundervisningen vil på udvalgte dage ligge på samme 
dag i tidsrummet fra 14.15-17.00 og i samme lokale 212. Det vil sige, at I skal afsætte hele 
tirsdagen til undervisning. 

 
Det er vigtigt, at du får forberedt dig godt til undervisningen 
Tekster, læseplan- og vejledning vil ligge i Brightspace, hvor der bliver oprettet et forløb fra 
medio august. Det er vigtigt at få læst! For med en god indsats i faget får du lagt hele dit 
fremtidige museologiske grundlag. Den skriftlige portfolieopgave afleveres som digital 
eksamen den 5. januar og den fremstilles undervejs som produktioner af en række 
obligatoriske gruppeøvelser. 
 
Dertil kommer to vejledningslektioner i Museologisk praksisforløb, fordi du selv skal finde 
et praktikinstitution og have et kontrakt underskrevet inden jul: 
Fredage 11-15: 7. oktober 2022; 16. december 2022. Lokalenummer vil blive meldt ud i 
timetable i løbet af efteråret. 
 

 
Ekskursion til København i uge 38, 20. september -22. september 
Forløbet indeholder en obligatorisk ekskursion til København: 3 intensive dage med besøg på 
op til 12 museer. I skal regne med ankomst tirsdag formiddag og hjemrejse torsdag sidst på 
eftermiddagen. I skal selv arrangere transport og overnatning. 
 
UNDERVISNING FORÅRET 2022 
Til foråret skal I have tre forskellige kurser. I får mere information om disse forløb senere. Vi 
forventer, at tidsplanen bliver som følger, men tager forbehold for eventuelle ændringer. De 
præcise datoer får I senere på efteråret. 

 
Kuratering og Brugere uge 5 – 12 (afsluttes med en oplægsdag i uge 10) 
Kulturarv og Digitalitet: uge 5 – 12 (afsluttes mundtlig eksamen med synopsis i 
juni) 
 
Praksisforløb forår 2023: Zoomlektioner 
Fredage 11-15: 10. marts; 21. april og 12. maj 
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Praksisforløb afgrænses til perioden: 27. marts – 26. maj. 
 

 
Resten af maj måned og begyndelsen af juni er der afsat til at skrive eksamensrapport i 
Museologisk praksisforløb og derefter forberedelse af mundtlig eksamen i kulturarv og 
digitalitet i anden halvdel af juni måned.  

Det er altså et intensivt forår med komprimeret undervisning to hele dage om ugen i februar-
marts, fuldtids praktik fra slutningen af marts til anden halvdel af maj og eksamener i juni. 
Erfaringerne fra tidligere hold er, at det er sjovt og lærerigt, men at der ikke er tid til så meget 
andet, herunder fritids- arbejde. Husk, at der holdes ikke vinterferie i uge 7.
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BRUG AF BRIGHTSPACE  
Aarhus Universitets undervisningplatform er Brightspace, hvor alle kurser oprettes til digital 
kommunikation og information. Her vil semesterplan og praktiske oplysninger være 
tilgængelige fra midten af august. Her kommer alle dokumenter til at ligge, her afleveres 
øvelser og evalueres, så det er derfor vigtigt, at du bliver tilmeldt Brightspace i august, hvis 
du ikke allerede er det, når du ved, at du er blevet optaget. Du kan læse mere om Brightspace 
på AU’s hjemmeside: https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace/ 
Al information om indskrivning, kursusbeskrivelser, eksamensoplysninger fremgår af AU’s 
hjemmeside. 

 
Museologiske Studier har desuden en officiel facebook-side: 
(https://www.facebook.com/Museologiske-studier-Aarhus-Universitet-258340680934352), 
som forbinder tidligere studerende med nuværende og an- satte på museer og tilsvarende 
kulturinstitutioner. Her kan du hente information og viden, der er relevant for din 
museologiske uddannelse. 

 
Orientering om tid og sted for undervisningen foregår via dette link: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/. 
 

Orientering om kursusindhold, litteraturreferencer og mål med undervisningen finder i på 
dette link: http://kursuskatalog.au.dk/ 
 
SPØRGSMÅL TIL UDDANNELSEN 
Hvis du har spørgsmål til administrative forhold fx eksamenstilmelding, optagelse, dispen- 
sationer, merit e.l., skal du kontakte Studiecenter Arts: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/ 

 

Du er også altid velkommen i studievejledningen. Her kan du få en snak om fx studie- 
forløb, studietvivl, trivsel, valg af kandidatuddannelse, personlige forhold der påvirker dit 
studie og meget andet. I Studievejledningen er det særligt studievejlederne fra Kunsthisto- 
rie samt Æstetik og Kultur, der står for vejledningen af studerende fra Museologi. 

Vejledernes træffetider og kontaktinfo finder du her: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/aestetiske/ 
 
Hvis du i øvrigt har spørgsmål til Bachelortilvalget Museologi: Kuratering og Kultuarv, er du 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
http://kursuskatalog.au.dk/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/aestetiske/
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velkommen til at kontakte Ane Hejlskov Larsen, der er fagkoordinator: kunahl@cc.au.dk 
 
Vi glæder os til at møde jer!   

Venlig hilsen 
Ane Hejlskov Larsen 
Fagkoordinator, Museologi  
kunahl@cc.au.dk 
Mobil: 20434657 
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