DET HUMANISTISKE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Fagstudieordning
Kandidattilvalg i europæisk etnologi
2019

Det Humanistiske Fakultet
Københavns Universitet

Ikrafttræden: 1. september 2019

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Indhold
Kapitel 1. Hjemmel .......................................................................................................................................... 3
§ 1. Hjemmel .............................................................................................................................................. 3
Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold ................................................................................................................ 3
§ 2. Normering ........................................................................................................................................... 3
§ 3. Tilhørsforhold ....................................................................................................................................... 3
Kapitel 3. Studietekniske forhold ....................................................................................................................... 3
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog ...................................................................................................... 3
§ 5. Normalsidedefinition .............................................................................................................................. 3
§ 6. Pensum ............................................................................................................................................... 4
Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre .......................................................................................................... 4
§ 7. Studiemønstre ...................................................................................................................................... 4
Kulturarv og museumsformidling ............................................................................................................... 4
§ 8. Enkeltstående kandidattilvalg ................................................................................................................. 4
§ 9. Fagelementer ....................................................................................................................................... 5
Kulturarv – politik, digitalitet og erindring .................................................................................................. 5
Museumsformidling ................................................................................................................................. 5
Etnologisk projekt ................................................................................................................................... 6
Organisationsforståelse gennem projektorienteret forløb .............................................................................. 7
Etnologisk temakursus ............................................................................................................................. 8
Etnologisk specialisering med projektplanlægning ....................................................................................... 9
Europa i verden .................................................................................................................................... 10
Kultur og historie .................................................................................................................................. 10
Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse ........................................................................................ 10
§ 10. Dispensation..................................................................................................................................... 10
§ 11. Ikrafttræden ..................................................................................................................................... 10
§ 12. Godkendelse..................................................................................................................................... 10

2

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

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
Kandidattilvalget i europæisk etnologi er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS, som omfatter tilvalg på 30 ECTS samt et centralt fag på 90 ECTS.

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

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der indgår 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 Kandidattilvalget i europæisk etnologi gælder yderligere: Ved opgivelse af audiovisuelt
materiale omregnes 1 min. spilletid til 1 normalside. Ved opgivelse af hjemmesider 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
Den studerende sammensætter selv sit kandidattilvalg, men der er også mulighed for at følge et
studiemønster bestående af fagelementer sammensat af instituttet.
Blandt kandidattilvalgene i europæisk etnologi kan vælges følgende studiemønster: Kulturarv og
museumsformidling.

Kulturarv og museumsformidling
Det strukturerede forløb for studiemønstret i kulturarv og museumsformidling fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Fagelementerne kulturarv – politik, digitalitet og erindring og museumsformidling kan også
tages som enkeltstående tilvalg.
Semester
Efterår

Fagelementer
Kulturarv – politik, digitalitet og erindring
15 ECTS

Museumsformidling
15 ECTS

§ 8. Enkeltstående kandidattilvalg
Hvis man ikke ønsker at følge ét af de udbudte studiemønstre kan man i stedet selv sammensætte
sit kandidattilvalg ud fra de enkeltstående kandidattilvalg.
Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag i europæisk etnologi, kan ikke tage fagelementerne Europa i verden (HEEK13541E) og kultur og historie (HEEK13561E) efter denne ordning.
Stk. 3. I nedenstående tabel fremgår det, hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes i.
Fagelementer

Semester

Kulturarv – politik, digitalitet og erindring (15 ECTS)

Efterår

Museumsformidling (15 ECTS)

Efterår

Etnologisk projekt (15 ECTS)

Efterår og forår

Organisationsforståelse gennem projektorienteret forløb (15 ECTS)

Efterår og forår

Etnologisk temakursus (15 ECTS)

Efterår og forår

Etnologisk specialisering med projektplanlægning (15 ECTS)

Efterår og forår

Europa i verden (15 ECTS)

Efterår

Kultur og historie (15 ECTS)

Forår
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§ 9. Fagelementer
Kulturarv – politik, digitalitet og erindring
Cultural Heritage – politics, digitality and memory
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13001E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for kandidattilvalget i kulturarv KATV, 2019.

Museumsformidling
Museum Communication
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 forskellige teorier om kulturhistorisk formidling og læring på museum
og om virkemidler i museale formidlings- og informationsprocesser,
herunder samspillet mellem viden, oplevelse, deltagelse, fortælling og
performance.
Færdigheder i at
 vurdere forskellige former for kulturhistorisk museumsformidling kritisk og konstruktivt, dels fra et publikumsperspektiv med vægt på læring, historiebevidsthed og oplevelse, dels fra et professionelt perspektiv med vægt på vidensproduktion, historiefortælling, iscenesættelse og deltagelse.
 formulere koncepter for formidling og kommunikation af kulturhistorisk viden på museer (fx i form af produktion af foredrag, omvisning,
undervisning, rundvisning, hjemmeside, PowerPoint-præsentation,
anmeldelse, essay, artikel og lignende) med kritisk opmærksomhed
på genrer, målgrupper, virkemidler og intentioner, dialog og deltagelse.
Kompetencer til at
 kritisk diskutere forskellige virkemidler i kulturhistoriske museumsformidlings- og informationsprocesser, herunder samspillet mellem viden, oplevelse, deltagelse, fortælling og performance.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
oplæg. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienterede
forløb bestående af gruppearbejde og individuelle øvelser og oplæg omkring
formidlings- og informationsprocesser.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 Fremmøde til mindst 75 % af undervisningen.
 2-3 godkendte opgaver eller øvelser.
Omfang: 11-15 normalsider.
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Bedømmelse: Intern censur ved én eksaminator bedømt bestået/ikke bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Ved gruppeprøve er omfanget af hjemmeopgaven 26-20 normalsider (2 studerende), 21-25 normalsider (3 studerende) og 26-30 normalsider (4 studerende). Omfanget af den aktive undervisningsdeltagelse er uafhængigt af antallet af studerende i en gruppe.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern censur ved én eksaminator bedømt bestået/ikke
bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.

Etnologisk projekt
Ethnological Project
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13051E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et udvalgt etnologisk emne og udforskningen heraf
 projektudformning, projektstyring (herunder planlægning af delaktiviteter, faser og milepæle) samt afrapportering.
Færdigheder i at
 planlægge og udføre et etnologisk projekt
 anvende etnologiske teorier og metoder i konkrete projekter og i at
udarbejde og afrapportere et projekt.
Kompetencer til at
 designe og evaluere et konkret projekt og reflektere over projektets
teoretiske, metodiske, analytiske, tekniske og/eller etiske problemstillinger.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Projektet kan tage form af enten individuelt arbejde på basis af en godkendt
projektbeskrivelse – inkl. begrundet tidsplan – samt tilhørende vejledning/
seminarer eller holdundervisning med aktiv inddragelse af studerende på basis af fælles projektbeskrivelse.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern censur ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Ved gruppeprøve er omfanget af hjemmeopgaven 20-25 normalsider (2 studerende), 25-30 normalsider (3 studerende), hvorimod projektbeskrivelsens
omfang er uændret (jf. Særlige bestemmelser).
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Sammen med hjemmeopgaven afleveres en godkendt projektbeskrivelse på
4-5 normalsider. Projektbeskrivelsen fungerer som bilag og tæller ikke med i
bedømmelsen.

Organisationsforståelse gennem projektorienteret forløb
Understanding Organizations through Academic Internship
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13061E
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 forhold til virksomhedens/organisationens arbejde.
Færdigheder i at
 planlægge og udføre en konkret opgave for en virksomhed eller organisation med anvendelse af etnologiske kompetencer
 analysere og forstå en organisations opbygning og arbejdsform.
Kompetencer til at
 inddrage og anvende kulturanalytiske strategier i konkrete projekter
 systematisk dataindsamling og evaluering af et konkret projektorienteret forløb
 diskutere de opgaver, som er løst under opholdet, og gøre sig overvejelser over samspillet mellem de etnologiske perspektiver og erfaringer fra opholdet.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern censur ved én eksaminator bedømt bestået/ikke-bestået.
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Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppe-

prøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Ved gruppeprøve er omfanget af hjemmeopgaven 20-25 (2 studerende), 2530 (3 studerende), hvorimod projektbeskrivelsens omfang er uændret (jf.
Særlige bestemmelser).
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Særlige
bestemmelser

Sammen med hjemmeopgaven afleveres en godkendt projektbeskrivelse på
4-5 normalsider. Projektbeskrivelsen fungerer som bilag og tæller ikke med i
bedømmelsen.

Etnologisk temakursus
Current Themes in Ethnology
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13071E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et defineret tema og de måder, det behandles eller har været behandlet på i etnologien.
Færdigheder i at
 diskutere et etnologisk tema med fokus på dets analytiske, metodiske
og/eller teoretiske problemstillinger
 selvstændigt at søge og inddrage relevant faglig litteratur til at sætte
et udvalgt tema ind i en faglig sammenhæng og at definere en problemstilling inden for temaet
 selvstændigt at udføre en analyse, som forbinder analytiske, metodiske og/eller teoretiske aspekter på reflekterende måde.
Kompetencer til at
 selvstændigt sætte sig ind i og kritisk reflektere over et emne og stofområde.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en synopsis på 2-3 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet tæller ikke med i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt,
men synopsen kan udarbejdes af flere studerende i fællesskab (max 5 studerende). Ved gruppeprøve øges omfanget af synopsen med 1 side pr. eksaminand.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
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Tilladte hjælpemidler: Til eksamen må synopsen og max. 1 normalsides
noter el. disposition medbringes.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Etnologisk specialisering med projektplanlægning
Ethnological Specialization with Project Planning
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13081E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et selvvalgt etnologisk emne
 forskellige faser af og komponenter i etnologisk undersøgelsesarbejde.
Færdigheder i at
 indkredse en selvstændig etnologisk problemstilling og placere denne
i en forskningsmæssig sammenhæng
 generere og beskrive relevant empirisk materiale gennem kildestudier, feltarbejde eller andre etnologiske metoder og at identificere
analytiske temaer heri
 sætte et udvalgt tema ind i en faglig sammenhæng ved inddragelse af
eksisterende faglitteratur.
Kompetencer til at
 designe, styre og reflektere over et selvstændigt udført etnologisk undersøgelsesforløb
 vurdere og indgå i kritisk dialog om projektarbejde.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af aktiv inddragelse af de studerende. I kursets løb
udarbejdes en portfolio.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af skriftlige opgaver på samlet 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikkebestået. Materialet vægter 2/3 af bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver materialet sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være
en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Materialets omfang ved gruppeprøver er 21-25 normalsider (2 studerende)
eller 26-30 normalsider (3 studerende). Ved gruppeprøve er den mundtlige
prøve 45 minutter (2 studerende) eller 60 minutter (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Materialet samt maks. 1 normalside noter/disposition.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Europa i verden
Europe in the World
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13541E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen
for kandidatuddannelsen i europæisk etnologi, 2019.

Kultur og historie
Culture and History
15 ECTS
Aktivitetskode: HEEK13561E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen
for kandidatuddannelsen i europæisk etnologi, 2019.

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

§ 11. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder tilvalg 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 27. januar 2019.
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