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Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og titel
§ 1. Hjemmel
Uddannelsen i Kandidattilvalg i Moderne Europastudier er fastsat med hjemmel i § 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) .

§ 2. Tilhørsforhold
Uddannelsen i kandidattilvalg i Moderne Europastudier hører hjemme under Studienævnet for Saxoinstituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, og censorkorpset for Historie.

§ 3. Normering
Tilvalget på kandidatniveau i Moderne Europastudier er normeret til 30 ECTS-point og er del af en
samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point.

§ 4. Titel
En bestået tilvalgsuddannelse med fag i Moderne Europastudier giver ret til betegnelsen cand.mag. i
det centrale fag med tilvalg i Moderne Europastudier. På engelsk bruges Master of Arts in [centralfagets titel på engelsk] with Elective Studies in Modern European Studies.

Kapitel 2. Studietekniske forhold
§ 5. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der læses tekster på engelsk og/eller dansk. Tekster på andre europæiske sprog kan indgå i kursus- og eksamenspensum.

§ 6. Normalsidedefinition
En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til 2.400
typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke
forside, litteraturliste og bilag.

§ 7. Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog
skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation)
indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes
tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte
fagelement i § 11.
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Kapitel 3. Faglig profil
§ 8. Uddannelsens formål
Formålet med tilvalget på kandidatniveau i Moderne Europastudier er at udbygge den studerendes
faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag samt grundlægge fagspecifikke teoretiske
og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem
fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. Den
studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion
eller fortsat uddannelse.

§ 9. Kompetenceprofil for den færdige kandidat
Kompetencebeskrivelse
Kandidattilvalget i Moderne Europastudier sætter kandidaten i stand til selvstændigt og kritisk at
tilegne sig indsigt i og metode til at arbejde med emner inden for europæisk kulturhistorie, politik
samt mediernes rolle. Kandidaten vil kunne analysere sammenhænge inden for disse områder og vil
derfor erhvervsmæssigt kunne fungere inden for research, som understøtter forskning, nyhedsformidling, politisk og organisatorisk arbejde samt transnationale aktiviteter.

Kompetencemål
Et kandidattilvalg i Moderne Europastudier har følgende specifikke kompetencer:
Viden om og forståelse af
• europæisk politik i et historisk perspektiv
• de kulturelle og historiske kontekster som de nutidige europæiske samfund er dannet af
• de sociopolitiske kløfter, som har formet det europæiske rum og etableret dets position i
verden.
Færdigheder i at
• analysere Europa som et socialt, kulturelt og politisk rum, der bør ses i et globalt perspektiv
• vurdere begrænsninger og muligheder i europæisk politik i lyset af de aktuelle udfordringer
nationalt, europæisk såvel som globalt.
Kompetencer i at
• udforske de politiske, kulturelle og intellektuelle formationer i det nutidige Europa
• afdække både oprindelsesspor og igangværende transformationer i nutidens Europa
• studere en kompleks politisk og geografisk enhed i et tværfagligt perspektiv.

Kapitel 4. Kandidattilvalgets struktur
§ 10. Kandidattilvalgets opbygning
Kandidattilvalget i Moderne Europastudier består af 30 ECTS fordelt på to moduler på hver 15 ECTS.
Stk. 2. Kandidattilvalget i Moderne Europastudier dækker tre hovedområder:
1. Europæisk kulturhistorie
2. Europæisk politik i historisk perspektiv
3. Europæiske medier og offentlighed
Uddannelsens to moduler tages inden for disse tre områder, således at den studerende dækker to
af de tre områder.
Stk. 3. Kandidattilvalget i Moderne Europastudier omfatter følgende moduler:
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Semester

Modul (uddannelsesdel)

Fagelement (fagtype)

Prøvebestemmelser

1.

1: Moderne Europastudier 1
15 ECTS-point

Moderne Europastudier 1
15 ECTS-point
HHIK03701E

Fri mundtlig prøve med materiale
Intern ved flere eksaminatorer
7-trins-skalaen

2.

2: Moderne Europastudier 2
15 ECTS-point

Moderne Europastudier 2
15 ECTS-point
HHIK03711E

Fri skriftlig hjemmeopgave
Ekstern
7-trins-skalaen

§ 11. Tilvalgets moduler
Modul 1: Moderne Europastudier 1
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende kompetencer inden for et af de følgende tre
områder:
• solid forståelse af europæisk kulturhistorie med fokus på kulturelle
og identitetsmæssige faktorers rolle i konstruktionen af det moderne
og nutidige Europa
• solid forståelse af europæisk politik i historisk perspektiv.
• solid forståelse af teori inden for ”public sphere” og fremkomsten af
den moderne ”public sphere” og massemedier i europæiske lande
samt i relation til Den Europæiske Union.
Modulet vil endvidere give alle studerende:
• en avanceret forståelse af metodologiske og teoretiske tilgange til at
analysere det moderne og nutidige Europa.
• et sæt analysestrategier, der vil være nyttige i fremtidig beskæftigelse i europæiske eller internationale institutioner.

Moderne Europastudier 1
Modern European Studies 1
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HHIK03701E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste faktorer i det
valgte emne inden for europastudier
• relatere det valgte emne til dets kontekst, tid, sted og tematisk binding
• opsummere og diskutere de væsentligste træk i emnet, som disse
fremstår i kursets litteratur.
• vælge og anvende relevante metodologiske og teoretiske tilgange til
analyse af de valgte emner inden for studiet af det moderne og
samtidige Europa.
• præsentere sin viden og sine refleksioner i en klar struktur og med
anvendelse af et klart og præcist sprog.

Undervisnings- og
Arbejdsformer

Forelæsninger med diskussion og studenteroplæg.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsis indgår i bedømmelsen med en femtedel.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Synopsis 3-5 normalsider. Den mundtlige eksamen: 30 minutter,
uden forberedelse, inklusiv votering.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Hjælpemidler: Synopsis og en disposition på ét A4-ark må medbringes til
eksaminationen sammen med materialet fra pensum.

Særlige bestemmelser

Eksaminationen indledes med en mundtlig præsentation af eksaminanden
på cirka 10 minutter. Præsentationen baseres på synopsis, der har form af
en skriftlig præsentation af et emne, der er aftalt mellem eksaminator og
eksaminand. Præsentationen følges af en dialog mellem eksaminator og
eksaminand. Synopsis afleveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret
inden en frist, der fastsættes af instituttet.

Modul 2: Moderne Europastudier 2
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

Modulet giver den studerende kompetencer inden for et af de følgende tre
områder:
• solid forståelse af europæisk kulturhistorie med fokus på kulturelle
og identitetsmæssige faktorers rolle i konstruktionen af det moderne
og nutidige Europa
• Solid forståelse af europæisk politik i historisk perspektiv
• Solid forståelse af teori inden for ”public sphere” og fremkomsten af
den moderne ”public sphere” og massemedier i europæiske lande
samt i relation til Den Europæiske Union.
Modulet vil endvidere give alle studerende:
• en avanceret forståelse af metodologiske og teoretiske tilgange til at
analysere det moderne og nutidige Europa
• et sæt analysestrategier, der vil være nyttige i fremtidig beskæftigelse i europæiske eller internationale institutioner.

Moderne Europastudier 2
Modern European Studies 2
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HHIK03711E
Faglige mål

Eksaminanden kan
• identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste faktorer i det
valgte emne inden for europastudier
• relatere det valgte emne til dets kontekst, tid, sted og tematisk binding.
• opsummere og diskutere de væsentligste træk i emnet, som disse
fremstår i kursets litteratur.
• vælge og anvende relevante metodologiske og teoretiske tilgange til
analyse af de valgte emner inden for studiet af det moderne og samtidige Europa
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præsentere sin viden og sine refleksioner i en klar struktur og med
anvendelse af et klart og præcist sprog.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Forelæsninger med diskussion og studenteroplæg.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Censurform: Ekstern.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: 20-25 normalsider. Ved gruppeprøve med 2 eller 3 deltagere forøges sidetallet med 15-18 normalsider pr. deltager, og ved 4 eller 5 deltagere med 12-15 normalsider pr. deltager.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med
individuel bedømmelse. Grupper må højest have 5 deltagere. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag være en uafhængig og identificeret
enhed, der skal bedømmes individuelt. Tekst ud over de individuelle bidrag
må ikke overstige 50 % af gruppeopgavens samlede omfang.

Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier
§ 12. Generelle prøveregler
Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse
ved prøverne på det centrale fag på bachelorniveau.
Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af https://intranet.ku.dk/.
Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Stk. 4. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve (dog ikke for bachelorprojektet).
Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan
dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

§ 13. Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål
for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv).
Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen ”Bestået” er opnået.

Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen
§ 14. Studieaktivitet
Studerende som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning.
Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af kandidatadgangsbekendtgørelsens § 19. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på https://intranet.ku.dk/.
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§ 15. Afslutning af uddannelsen
Den studerende skal senest have afsluttet sin uddannelse, herunder kandidattilvalg, 3 år efter studiestart (maksimal studietid).
Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning
bringes til ophør.

Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser
§ 16. Merit
Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i tilvalget på kandidatniveau i Moderne
europastudier.
Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet.

Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse
§ 17. Ikrafttræden
2013-studieordningen for kandidattilvalget i Moderne Europastudier træder i kraft den 1. februar
2013 og gælder for studerende, der er optaget på tilvalgsuddannelsen den 1. februar 2013 eller
senere.

§ 18. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 19. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af Studienævnet for Saxo-instituttet den 29. oktober 2012.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 8. november 2012.

Ulf Hedetoft
Dekan

/Annette Moe
Studiechef
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