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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og
regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
 Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Bachelortilvalget i europæisk etnologi er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS samt et centralt fag på 135 ECTS.
Stk. 2. Den studerende skal have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget.

§ 3. Tilhørsforhold
Bachelortilvalget i europæisk etnologi hører under studienævnet ved Saxo-Instituttet og censorkorpset for etnologi.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der kan indgå tekster på dansk, øvrige skandinaviske sprog og engelsk. Enkelte tekstuddrag på andre sprog kan forekomme.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For bachelortilvalget i europæisk etnologi gælder yderligere: Ved opgivelse af audiovisuelt
materiale omregnes 1 min. spilletid til 1 normalside. Ved opgivelse af materiale fra internettet kopieres materialet over i et tekstbehandlingsprogram og omregnes til normalsider.
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§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af Studieinformation på KUnet under menupunktet Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Bachelortilvalget i europæisk etnologi indeholder ingen studiemønstre.

§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg
Den studerende sammensætter selv sit bachelortilvalg ud fra de enkeltstående bachelortilvalg.
Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag i europæisk etnologi, kan ikke tage fagelementet nyere kulturvidenskabelige perspektiver.
Stk. 3. I nedenstående tabel fremgår det, hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Nyere kulturvidenskabelige perspektiver (15 ECTS)

Forår

Etnologisk feltarbejde og kvalitativ metode (15 ECTS)

Efterår/forår

Kultur, konflikt og historie (15 ECTS)

Forår

Projektorienteret forløb (BA) (15 ECTS)

Efterår/forår

§ 9. Fagelementer
Nyere kulturvidenskabelige perspektiver
Current perspectives in Cultural Theory
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEB10071E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 centrale kulturvidenskabelige forskningstraditioner og deres indbyrdes
forhold – herunder deres videnskabsteoretiske placering.
Færdigheder i at
 redegøre for nogle af kulturvidenskabernes væsentlige teorier og diskutere dem i forhold til hinanden.
 kunne identificere og formulere en specifik problemstilling inden for et
givet kulturteoretisk felt.
 anvende teoretiske begreber og perspektiver i en reflekteret argumentation.
Kompetencer til at
 at analysere tekster på baggrund af kulturvidenskabelig videnskabsteori og en række problemstillinger inden for forskellige teoretisk-metodiske felter.
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at anvende væsentlige kulturvidenskabelige teorier på kvalificeret vis
og tage stilling til et videnskabeligt arbejdes forhold til empiri, teori
og metode.
forholde sig reflekterende til kulturteoretiske spørgsmål.

Undervisnings- og
Arbejdsformer

Forelæsninger/holdundervisning, evt. med seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet udgøres af en synopsis på 1-2 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet tæller ikke med i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Tilladte hjælpemidler: Til prøven kan synopsen og evt. noter/disposition
medbringes.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Etnologisk feltarbejde og kvalitativ metode
Qualitative Methods and Ethnographic Field Work
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEB10081E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de kvalitative metoders egenart.
 metoder så som feltarbejde, deltagerobservation og dokumentanalyse
i forskellige former.
 etiske overvejelser i forbindelse med kvalitativ analyse og datamanagement.
 sammenhængen mellem materialegenerering og analyse.
Færdigheder i at
 anvende en flerhed af etnologiske og kvalitative metoder i et konkret
projekt.
 selvstændigt generere et egnet materiale og dokumentere det på
passende måde.
 designe et kvalitativt studie under inddragelse af overvejelser over
valg og fravalg af teknikker og metoder.
Kompetencer til at
 forholde sig refleksivt til egen rolle som forsker i feltarbejdssammenhæng.
 overskue metodevalgets implikationer for vidensproduktionen.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, seminarer og/eller vejledning med udgangspunkt i et fælles tema.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Portfolio.
Omfang: 16-20 normalsider.
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Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke-bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Portfoliens omfang ved gruppeprøver er: 21-25 normalsider (2 studerende),
26-30 normalsider (3 studerende) eller 31-35 normalsider (4 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk, eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Særlige
bestemmelser

Portfolien består af 3-4 afleveringer efter aftale med underviser. Dens dele
præsenteres undervejs i undervisningsforløbet med mulighed for feedback.
Dens dele kan revideres inden aflevering.

Kultur, konflikt og historie
Culture, Conflict and History
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEB10091E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 historiebrug, historieforståelse, erindringspraksisser og otherings-perspektiver på historien.
Færdigheder i at
 identificere, analysere og diskutere en kulturvidenskabelig problemstilling med fokus på historiebrug og historieforståelser.
 udvælge og inddrage videnskabelig litteratur og evt. materiale i en
velargumenteret fremstilling.
 bruge relevante teorier og metoder til at analysere brugen af historie i
forskellige kontekster.
Kompetencer i at
 overskue, hvordan fortiden kan indgå på forskellig vis i en given samtids debatter og argumentationer.
 reflektere over konsekvenserne af historiebrug.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller i grupper
(maks. 4 studerende). Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
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Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 26-30 normalsider (2 studerende), 31-35 normalsider (3 studerende) eller 36-40 normalsider (4 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Projektorienteret forløb (BA)
Academic Internship (BA)
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEB10101E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 en konkret virksomhed eller organisations opbygning og rationaler, og
hvordan etnologiske perspektiver og metoder kan bringes i spil i virksomhedens/ organisationens arbejde.
Færdigheder i at
 at planlægge og udføre et konkret projekt efter en tidsplan og med
anvendelsen af etnologiske kompetencer.
 Analysere og forstå en organisations opbygning og arbejdsform.
Kompetencer i at
 at arbejde tværfagligt.
 kunne gøre rede for og reflektere over anvendelsen af etnologisk viden og/eller etnologiske metoder til løsning af problemstillinger på en
arbejdsplads.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Ophold i en virksomhed/organisation på basis af en kontrakt og projektbeskrivelse, godkendt af studienævnet, og tilhørende vejledning/seminarer,
hvor faglige muligheder og udfordringer diskuteres.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt bestået/ikke-bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med indtil 3 deltagere med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 21-25 normalsider (2 studerende) eller 26-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Den godkendte projektbeskrivelse (1-2 normalsider) vedlægges hjemmeopgaven som bilag.
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Det anbefales kraftigt, at studerende har mindst 30 ECTS inden for det etnologiske fagområde før de tager dette fagelement.

Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 10. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som det selv har fastsat, når der foreligger usædvanlige forhold.

§ 11. Ikrafttræden
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder
bachelortilvalg i europæisk etnologi den 1. september 2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Saxo-Instituttet den 24. august 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 21. december 2018.
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