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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Kulturmødestudier

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.mag. i Kulturmødestudier
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Arts (MA) in Cultural Encounters

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Kandidatuddannelsen i Kulturmødestudier har til formål at uddanne kandidater, der på grundlag af indgående
forskningsbaseret viden kan arbejde konstruktivt og nuanceret med kulturmøder i en bred vifte af kontekster.
Uddannelsen anlægger et tværfagligt perspektiv på kulturmøder. Der trækkes således på en lang række samfunds- og
humanvidenskabelige fagligheder, med en særlig vægtning af kulturanalytiske, historiske, interaktionelle og
kommunikationsrelaterede teorier, metoder og analytiske tilgange. Dermed er der tale om en problemorienteret tilgang
til nutidige og historiske kulturmøder, der blandt andet omfatter mobilitetsprocesser (herunder migration) og
institutioners håndtering af kulturelle forskelle og identitetsdannelser. Endvidere fokuserer uddannelsen på
magtrelationer og de inklusions- og eksklusionsprocesser, som knytter sig til sociokulturelle kategorier såsom køn,
alder, race, etnicitet, funktionsnedsættelse, sprog, klasse, religion mv.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer kandidaterne til at arbejde med kulturmøder på en bred vifte af arbejdspladser såsom i
kommuner, ministerier og styrelser (f.eks. integrationsafdelinger, kulturforvaltninger, boligsociale indsatser og
indsatser for socialt udsatte), NGO’er, analyse- og rådgivningsvirksomheder, medieinstitutioner, fagbevægelsen og
private virksomheder. Her vil kandidaterne kunne varetage arbejdsfunktioner, der f.eks. omfatter interkulturel
kommunikation, mangfoldighedsledelse og international rekruttering. Kandidaterne vil ydermere være uddannet til
ansættelse i kultursektoren, hvor de vil kunne varetage eksempelvis formidling, inklusion og brugerinddragelse på
museer, arkiver, biblioteker, folkeoplysende organisationer og højskoler. Endvidere kvalificerer uddannelsens
tværfaglige og problembaserede tilgang kandidaterne til at projektstyre og samarbejde om komplekse,
løsningsorienterede projektforløb alle steder på det bredere akademiske arbejdsmarked, hvor der efterspørges viden om
samfundsmæssig og kulturel diversitet.
Kandidatuddannelsen giver derudover kandidaterne faglige forudsætninger for at påbegynde en forskeruddannelse.
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2.3 Kompetenceprofil
I løbet af kandidatuddannelsen i kulturmødestudier tilegner de studerende sig kompetencer i at arbejde problembaseret
med komplekse kulturmødeproblemstillinger i mangfoldige kontekster. Kandidater fra uddannelsen kan omsætte
forskningsbaseret viden om kulturmøder i såvel nutidigt som historisk perspektiv til projektstyring, tværfagligt
samarbejde og interventioner i kontekster præget af kulturel diversitet. Desuden tilegner kandidaterne sig solide
interkulturelle kompetencer samt teoretiske og praktiske færdigheder i interkulturel kommunikation. Uddannelsen
sigter endvidere mod, at kandidaterne mestrer relevante teorier, metoder og analyserammer, som gør dem i stand til
selvstændigt at analysere, formidle og influere på, hvordan kulturmøder og kulturel kompleksitet skabes og ændrer sig
over tid og i globale og lokale rammer.
Viden:
Efter endt uddannelse forventes kandidaten at kunne:
• demonstrere forskningsbaseret viden på højeste, internationale niveau om kulturmøder i relation til magt og
social forandring i såvel nutidigt som historisk perspektiv samt i relation til tid og sted
• reflektere over teoriers og metoders anvendelighed for undersøgelser af konkrete kulturmødekontekster
• demonstrere avanceret forståelse af teorier om og metodiske tilgange til interkulturel kommunikation,
herunder redegøre for teorier om sproglig diversitet og flersproglighed i relation til inklusions- og
eksklusionsprocesser
• demonstrere forskningsbaseret viden om historiske processers betydning for nutidige kulturmøder og
erindringspolitiske praksisser
• selvstændigt og med stor sikkerhed kunne identificere, afgrænse, formulere, analysere og behandle en
kulturmødefaglig problemstilling under inddragelse af fagområdets teorier og metoder
Færdigheder:
Efter endt uddannelse forventes kandidaten at kunne:
• udføre komplekse, kontekstsensitive analyser af kulturmøder fra et lokalt såvel som globalt perspektiv
• mestre en bred vifte af kulturanalytiske metoder og kunne reflektere over deres anvendelighed for
undersøgelser og problemløsning i relation til konkrete kulturmødeproblemstillinger
• indsamle, systematisere og kritisk vurdere et omfattende empirisk materiale
• analysere kulturmødetemaer i historisk og erindringspolitisk kontekst
• analysere eksisterende interkulturelle kommunikationspraksisser og selvstændigt kunne udvikle inkluderende
kommunikationstiltag
• arbejde med kulturmødefaglig formidling og interkulturel kommunikation såvel face-to-face som medieret via
diverse (digitale) mediegenrer og -former
• arbejde inkluderende og etisk forsvarligt med kulturelt diverse brugergrupper med udgangspunkt i et
deltagerperspektiv
• formidle kulturmødefaglig viden i såvel akademiske sammenhænge som til målgrupper uden for universitetet
Kompetencer:
Efter endt uddannelse forventes kandidaten at kunne:
• selvstændigt organisere, styre og samarbejde om problembaserede projekter inden for det kulturmødefaglige
felt
• evaluere eksisterende kulturmødepraksisser på virksomheder, i organisationer og i kulturinstitutioner med
blik for asymmetriske magtrelationer og inklusions-/eksklusionsprocesser samt udvikle nye, mere
inkluderende tilgange
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• selvstændigt kunne tilrettelægge og styre komplekse, uforudsigelige projektforløb og arbejdsprocesser, der
forudsætter kritisk stillingtagen, innovative løsningsforslag og tværfagligt samarbejde
• reflektere over sin egen sociokulturelle positionering og tage ansvar for sin fortsatte faglige og professionelle
læring

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Kultur og Identitet.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Minoritetsstudier og komparative kulturstudier.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
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7.2 1. semester

Formål
Semestrets formål er, at de studerende tilegner sig nuanceret forståelse af teorier om kulturmøder og interkulturel
kommunikation samt kompetencer i analyse og udvikling af konkrete eksempler på kulturmøder og interkulturel
kommunikation. I det problembaserede projektarbejde samarbejder de studerende om selvstændige undersøgelser af
kulturmødefaglige problemstillinger. Via projektworkshops trænes formuleringen af sammenhængende
forskningsdesign samt værktøjer til projektstyring.
Studieaktiviteter
• Kursus: Kulturmøder og teorier (10 ECTS)
• Kursus: Kommunikation i interkulturelle kontekster (5 ECTS)
• Kulturmødeprojekt med workshop (15 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
På andet semester fordyber de studerende sig i kulturmøders historiske, nutidige og stedlige dimensioner, herunder
mobilitet og relationen mellem globale, transnationale, lokale og urbane kontekster. Studerende, der ønsker at prøve
kræfter med formidling til målgrupper udenfor universitetet, har mulighed for at udføre et projektarbejde med
tilhørende formidlingsprodukt. Valgfaget Kulturmøder i kontekst er henvendt til studerende, der ønsker en særlig
grundig indføring i hverdagslige og organiserede kulturmødepraksisser.
Studieaktiviteter
• Kursus: Kulturmøder, historie og erindringspolitik (10 ECTS)
• Kursus: Mobiliteter og migration (10 ECTS)
samt enten
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• Valgfrit projekt: Projekt med formidling (10 ECTS) eller
• Valgkursus: Kulturmøder i kontekst (10 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
På tredje semester lægges særlig vægt på samspillet mellem kulturmødefagligheden og de forskellige dele af det
omgivende samfund, hvor denne faglighed kan bringes i anvendelse. Med udgangspunkt i den nyeste internationale
forskning videreudvikles de studerendes teoretiske og analytiske kompetencer dels med fokus på en mere nuanceret og
dybdegående forståelse af interkulturelle, kommunikative kontekster og dels med fokus på de specifikke
samfundssfærer og arbejdsfunktioner, hvor de studerende kan gøre deres faglighed gældende.
Studieaktiviteter
• Kursus: Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster (5 ECTS)
• Valgkursus (der vælges et af følgende):
◦ Social inklusion (5 ECTS)
◦ Mangfoldighed i kultursektoren (5 ECTS)
◦ Current theme and research in Cultural Encounters (5 ECTS)
samt enten
• Dybdeprojekt (20 ECTS) eller
• Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)
På dette semester har den studerende mulighed for at søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et
studieophold i udlandet. Endvidere har den studerende mulighed for tage i praktik på en arbejdsplads, der arbejder med
kulturmødefaglige problemstillinger.

7.5 4. semester - specialet

Formål
På det fjerde semester gennemfører de studerende et stort, problembaseret studiearbejde om en selvvalgt
problemstilling relateret til kulturmøder. Målet med semestret er således, at de studerende viser, at de selvstændigt,
kritisk og refleksivt mestrer det akademiske arbejde med teorier og metoder til analyse og behandling af kulturmøder.
Specialearbejdets eksemplariske karakter sikrer, at de studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer, som
de kan anvende i en bredere sammenhæng end i specialet.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Kulturmøder og teorier
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Oversættelse af navn

Cultural Encounters and Theories

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset præsenterer de studerende for et udvalg af sociale og kulturelle
fænomener og begivenheder, der udforskes ved hjælp af fremherskende
teorikomplekser inden for kulturmødestudier. Centralt står spørgsmål
epistemologi, kolonial arv og afkoloniseringsprocesser i forhold til viden,
magt og social forandring, og kurset lægger vægt på at forankre disse
spørgsmål historisk og kulturelt. Der inddrages såvel vestlige som ikkevestlige perspektiver.

• har nuanceret forståelse af centrale teorikomplekser indenfor
kulturmødestudier

Læringsmål

• kan identificere og diskutere, hvordan forskellige teoretiske
forståelsesrammer opererer i og påvirker kulturelle
magtrelationer og diskussioner
• kan udføre forankrede analyser af kulturmøder og
globaliseringsprocesser

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-26.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Kommunikation i interkulturelle kontekster
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Oversættelse af navn

Communication in intercultural contexts

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kursets formål er at give de studerende grundlæggende indsigt og
kompetence i interkulturel kommunikation og færdigheder i at arbejde
med flersproglige og flerkulturelle kommunikative kontekster. I
forlængelse heraf arbejdes med inklusion og eksklusion i interkulturelle
kommunikative praksisser i relation til race, etnicitet, religion, køn,
alder, klasse, funktionsnedsættelse mv. De studerende får indsigt i,
hvordan interkulturelle og flersproglige kommunikative kontekster,
herunder digitale, påvirkes af magtstrukturer, ideologi og diskurser.
Kurset træner de studerendes færdigheder i at analysere interkulturel
kommunikation i konkrete situationer og medieprodukter. Endvidere
skal de studerende blive i stand til at omsætte den faglige viden til
udvikling af konkrete kommunikationsprodukter og interventioner.

• har grundlæggende teoretisk viden om interkulturel
kommunikation og flersproglighed
• kan redegøre for, hvordan interkulturelle og flersproglige
kommunikative kontekster påvirkes af magtstrukturer, ideologi
og diskurser
Læringsmål

• kan analysere interkulturel kommunikation i konkrete
kontekster og medieprodukter
• kan intervenere i eksisterende interkulturelle
kommunikationspraksisser
• kan selvstændigt udvikle kommunikationsprodukter, der tager
højde for kommunikative inklusions- og eksklusionsprocesser

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum.

Prøveform

Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet.
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Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Kulturmødeprojekt med workshops

Oversættelse af navn

Project in Cultural Encounters, with workshops

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

I projektet arbejder de studerende sammen i grupper om eksemplariske,
problemorienterede undersøgelser af en kulturmødefaglig
problemstilling.

Overordnet formål

Projektarbejdet har til formål gennem arbejdet med det afgrænsede
problem at udvikle de studerendes brede færdigheder i at formulere og
analysere et komplekst problem indenfor feltet kulturmødestudier, på
baggrund af relevant forskning. Endvidere trænes de studerendes
færdigheder i at udvælge og kritisk reflektere over de teorier og
metodologier, der anvendes i projektarbejdet.
Som led i projektarbejdet deltager de studerende i et workshopforløb,
der fokuserer på projektstyring og forskningsdesign. Forløbet omfatter fx
udarbejdelse af forskningsoversigter (literature reviews),
forskningsspørgsmål, teoretiske og metodiske valg og etik. I forløbet
trænes desuden peer feedback på skriftligt materiale.
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Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog
end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at
formidle faglig viden på tværs af sprogskellet. Med undtagelse af engelsk,
norsk og svensk skal brugen af et andet sprog godkendes af vejleder og
uddannelsesstudieleder ved projektdannelsen. Eksamenssproget er som
udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes
under hensyntagen til, om der er en ekstern censor til rådighed for at
bedømme projektet på det valgte sprog.

• kan formulere en afgrænset men kompleks problemstilling
indenfor kulturmødestudier og begrunde dens faglige og/eller
samfundsmæssige relevans
• kan demonstrere forskningsbaseret viden på internationalt
niveau af relevans for den valgte problemstilling

Læringsmål

• kan tilrettelægge og gennemføre analysen af det valgte problem
med begrundet og reflekteret brug af teorier og metoder
• kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig
undersøgelses design, proces, metode og resultater
• kan selvstændigt styre problemorienteret projektarbejde i
samarbejde med medstuderende og vejledere
• kan formidle en kulturmødefaglig undersøgelse og dens
resultater med klarhed og præcision på skrift

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 60.000-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-105.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 100.800-124.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 122.400-146.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 141.600-168.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
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Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 5 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Kulturmøder, historie og erindringspolitik

Oversættelse af navn

Cultural Encounters, History and Politics of Memory

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset bygger ovenpå den tematisering af kulturmøder i tid, sted og rum,
som introduceres i kurset Kulturmøder og teorier. Kurset belyser
udvalgte kulturmødetemaer i historisk optik, og der kan bl.a. arbejdes
med kolonisering, nationsdannelse, urbanisering, køn, alder, religion,
klasse, race, etnicitet, migration (herunder flugt). På kurset arbejdes med
udvalgte fortidige kulturmøder og med erindringen om disse i såvel
historisk som nutidigt perspektiv. Endvidere demonstrerer kurset,
hvordan historiske perspektiver kvalificerer og beriger forståelsen af og
tilgangen til nutidige kulturmøder. Kurset belyser således både historiske
og nutidige erindringsfælleskaber og erindringspolitiske debatter. De
studerende introduceres for udvalgte teorier og begreber fra
erindringsforskningen, der i særlig grad belyser kulturmøder.

• har viden om fortidige kulturmøder
• kan belyse kulturmødetemaer i historisk optik

Læringsmål

• kan redegøre for historiske processers betydning for aktuelle
kulturmøder
• kan selvstændigt analysere aktuelle repræsentationer af
fortidige kulturmøder
• kan analysere erindringsfællesskabers fortidsbrug og
erindringspolitiske konflikter og debatter

12

• kan reflektere over teoretiske begrebers anvendelighed for
analysen
• kan reflektere over sin egen socio-historiske positionering i
relation til erindringspolitiske konflikter og debatter

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-33.600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Mobiliteter og migration

Oversættelse af navn

Mobilities and Migration

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset behandler på et avanceret niveau problemstillinger vedrørende
social og rumlig mobilitet. Med afsæt i nutidige praksisser og casestudier
arbejder kurset med teoretiske og metodologiske perspektiver på emner
som migration, flygtninge, integration, diasporaer, transnationale
praksisser, turisme, materielle udvekslinger, virtuelle netværk og
teknologiske potentialer. Endvidere arbejdes der med mobilitet/
immobilitet i urbane rum i relation til kategorier som
funktionsnedsættelse, køn, alder, race, etnicitet, religion, klasse, sprog
mv.

Læringsmål

• har viden om social og rumlig mobilitet, herunder hvordan
mobilitet defineres og diskuteres i forskellige
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samfundsmæssige sammenhænge, såvel nationalt som
internationalt
• kan identificere, beskrive og vurdere relevante metodologiske
strategier i studiet af mobilitet/immobilitet
• kan anvende teorier, metoder og tilgange fra mobilitets- og
migrationsforskningen i analyse og diskussion af konkrete
mobilitetspraksisser
• kan kritisk reflektere over forskellige teoretiske perspektivers
anvendelighed for en konkret problemstilling indenfor feltet
mobilitet og migration

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 24.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Prøveform

Tilladte hjælpemidler til prøven: PowerPoint præsentation eller
tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt med formidling

Oversættelse af navn

Project with communication product

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

I dette projektarbejde fordyber de studerende sig i en selvvalgt,
kulturmødefaglig problemstilling og formidler deres resultater til en

14

specifik målgruppe uden for universitetet. Der afleveres således både en
projektrapport og et formidlingsprodukt.
De studerende kan evt. vælge at udføre projektet i dialog med konkrete
aktører uden for universitetet (en privat virksomhed, en
kulturinstitution, en forening, et medie mv.).
Projektrapporten skal dokumentere undersøgelsen samt anvise og/eller
diskutere, hvordan dens resultater har værdi for og/eller ville kunne
finde praktisk anvendelse af, hos eller i relation til aktører og/eller
målgrupper uden for universitetet.
Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog
end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at
formidle faglig viden på tværs af sprogskellet. Med undtagelse af engelsk,
norsk og svensk skal brugen af et andet sprog godkendes af vejleder og
uddannelsesstudieleder ved projektdannelsen. Eksamenssproget er som
udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes
under hensyntagen til, om der er en intern medbedømmer til rådighed
for at bedømme projektet på det valgte sprog.

• kan identificere og formulere en afgrænset kulturmødefaglig
problemstilling og begrunde dens relevans i forhold til en
konkret aktør og/eller målgruppe uden for universitetet
• kan selvstændigt indsamle, organisere, prioritere og kritisk
analysere forskningslitteratur, empiri og andet materiale af
relevans for undersøgelsen
Læringsmål

• kan dokumentere og evaluere undersøgelsesdesign,
arbejdsproces, samarbejdsformer og projektstyring
• kan selvstændigt planlægge, gennemføre og vurdere formidling
af en kulturmødefaglig problemstilling
• kan formidle faglig viden levende og sprogligt præcist til
eksterne parter

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 36.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-60.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 60.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 72.000-84.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 84.000-96.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med 5%. Formidlingsproduktet indgår i
bedømmelsen med 30 %.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Kulturmøder i kontekst

Oversættelse af navn

Situated Cultural Encounters

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Udgangspunktet for valgkurset er empirisk i den forstand, at kursets
omdrejningspunkt er konkrete kulturmøder og kulturelle praksisser. Der
arbejdes med både uformelle, hverdagslige interaktioner og med
kulturmøder, der er eksplicit rammesatte af organisationer eller
institutioner. Kurset introducerer videregående teoretiske, metodiske og
analytiske tilgange til kvalitative undersøgelse af kulturmøder og kulturel
kompleksitet.

Læringsmål

• mestrer kvalitative kulturanalytiske metoder og kan vurdere
deres egnethed for undersøgelsen af konkrete kulturmøder
• kan udføre nuancerede analyser af kulturmøder i relation til
deres specifikke kontekst
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• kan selvstændigt og reflekteret diskutere såvel formelle som
uformelle kulturmøder og deres implikationer for de berørte
individer og grupper
• kan med blik for asymmetriske magtrelationer identificere nye
tilgange til hverdagslige og organiserede kulturmøder

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøveform

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående kommunikation i interkulturelle
kontekster

Oversættelse af navn

Advanced communication in intercultural contexts

Form

Kursus

Type

Obligatorisk
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ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Kurset bygger videre på kurset ’Kommunikation i interkulturelle
kontekster’. Der arbejdes både kvalitativt og kvantitativt med det
komplekse sammenspil mellem nuancerede teorier og konkret praktisk
kommunikation.
Kurset tager udgangspunkt i konkrete analyser af kulturmøder og
kommunikationspraksisser i institutionelle og organisatoriske
kontekster, såsom en given arbejdskultur, platformsøkonomi, onlinekultur, velfærdsstatslogik, museumskultur, foreningskultur etc.
Overordnet formål

Formålet med kurset er at give den studerende forudsætninger for at
forstå, hvordan forskellige interesser (fx globale, kommercielle, lokale og
aktivistiske) påvirker både produktion af kommunikation og forskellige
forståelser af kommunikation. Gennem analyser af konkrete
kommunikations- og medieproduktioner gives den studerende en
indføring i, hvordan magtforhold, diskurser og affekt produceres og
cirkulerer. Endvidere gives de studerende en grundlæggende teoretisk
indføring i, hvordan digitalisering og online-cirkulering får betydning for
kulturmødeproblematikker.

• kan selvstændigt foretage en kvalitativ og/eller kvantitativ
analyse af kulturmøder og kommunikationspraksisser i
institutionelle og organisatoriske kontekster, som er
flersproglige og flerkulturelle

Læringsmål

• kan nuanceret forklare, hvordan diverse aktørers interesser
påvirker kommunikationsprocesser i interkulturelle kontekster
• har grundlæggende forståelse af digitaliseringens og
onlinecirkuleringens betydning for
kulturmødeproblemstillinger
• kan formidle en analyse af interkulturel kommunikation med
klarhed og præcision på skrift

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-33.600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Social inklusion

Oversættelse af navn

Social inclusion

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset beskæftiger sig med kulturmødeproblematikker i form af
inklusion og eksklusion i forskellige samfundssfærer såsom
arbejdsmarked, boligmarked, politik, uddannelsesområdet, byudvikling
mv. Kurset lægger op til samarbejde med udvalgte eksterne aktører. Med
udgangspunkt i konkrete cases arbejdes der med udvalgte tematikker
som fx integration, medborgerskab, social ansvarlighed, sproglig og
kulturel diversitet, diskrimination, ligestilling mv.

• kan reflektere over, hvad det indebærer at lægge et
kulturmødeperspektiv på social inklusion/eksklusion
• kan selvstændigt undersøge og evaluere inkluderende og
ekskluderende praksisser i forskellige samfundsmæssige sfærer

Læringsmål

• har viden om institutionelle rammer for arbejdet med social
inklusion/eksklusion
• kan med udgangspunkt i et deltagerperspektiv arbejde
inkluderende og etisk forsvarligt med sensitive
problemstillinger
• kan udvikle og formidle koncepter til inkluderende
kulturmødepraksisser

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Prøveform

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
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Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Mangfoldighed i kultursektoren

Oversættelse af navn

Diversity in the cultural sector

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset belyser kulturmødeproblematikker i relation til den kulturelle
sektor (kulturforvaltninger, museer, biblioteker, arkiver, gallerier,
kulturinstitutter, folkeoplysende organisationer mv.). Kurset har særligt
fokus på sammenhænge mellem inklusion, diversitet og lighed på den
ene side og formidling og brugerinddragelse på den anden.

Læringsmål

• kan reflektere over kultursektorens betydning i samfund
præget af kulturel diversitet
• kan selvstændigt undersøge og evaluere inkluderende og
ekskluderende praksisser i kultursektoren
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• har viden om institutionelle rammer for kultursektorens
arbejde med inklusion
• kan med udgangspunkt i et deltagerperspektiv arbejde
inkluderende og etisk forsvarligt med sensitive
problemstillinger
• kan udvikle og formidle koncepter til inkluderende
kulturmødepraksisser

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøveform

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Title

Current theme and research in Cultural Encounters

Type of activity

Course

Mandatory or elective

Elective
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ECTS-rating

5 ECTS

Teaching language

English

Overall objective

This course introduces students to a current topic in Cultural
Encounters. Particular attention is given to research areas that are
current and characterised by negotiation between different positions.
The course will focus on how to identify and understand recent
knowledge and understanding of the topic as well as the theoretical and
methodological questions raised in the work on the selected topic.

• has in-depth knowledge and understanding of a current topic
in the field of Cultural Encounters
Overall learning outcomes

• can elect and present relevant methodologies and theories to
understand and analyse the chosen topic
• can apply and evaluate analytical perspectives that are relevant
within a given field

Prøveform
The course is passed through active and satisfactory
participation.
Active participation is defined as:
The student must participate in course related activities (e.g.
workshops, seminars, field excursions, process study groups,
working conferences, supervision groups, feedback sessions).
Satisfactory participation is defined as:
- e.g. oral presentations (individually or in a group), peer
reviews, mini projects, test, planning of a course session .
Assessment: Pass/Fail.

Type of exam

Omprøve
Individual written take-home assignment
The character limit of the assignment is: 19,200-24,000
characters, including spaces.
The character limit includes the cover, table of contents,
bibliography, figures and other illustrations, but exclude any
appendices.
The duration of the take-home assignment is 7 days and may
include weekends and public holidays.

Assessment: Pass/Fail.
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Each semester the Board of Studies will choose the exam type if more
than one is listed.

Navn på studieelement

Dybdeprojekt

Oversættelse af navn

In-depth project

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk

Formålet med dybdeprojektet er, at de studerende selvstændigt
undersøger en selvvalgt problemstilling indenfor kulturmødefeltet. De
studerende skal opnå indgående og nuanceret kendskab til den valgte
problemstilling og kunne relatere deres egen undersøgelse til tidligere
forskning på feltet.

Overordnet formål

Arbejdsformen lægger vægt på at understøtte de studerendes status som
frie kritiske intellektuelle, der selv tager ansvar for at søge og finde
relevante kilder, teorier, metoder og evt. dataindsamling til deres
projekt, samt for at planlægge og styre projektprocessen.
Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog
end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at
formidle faglig viden på tværs af sprogskellet. Med undtagelse af engelsk,
norsk og svensk skal brugen af et andet sprog godkendes af vejleder og
uddannelsesstudieleder ved projektdannelsen. Eksamenssproget er som
udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes
under hensyntagen til, om der er en intern medbedømmer til rådighed
for at bedømme projektet på det valgte sprog.

• kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte
problem med sikker og reflekteret begrundet brug af metoder,
teori, forskningslitteratur og kildemateriale
• har forskningsbaseret viden på internationalt niveau af
relevans for den valgte kulturmødefaglige problemstilling
Læringsmål

• kan identificere og vurdere relevante forskningsbidrag og
forskningspositioner og placere sin egen undersøgelse i relation
hertil
• kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig
undersøgelses design, proces, metode, teori og resultater
• kan selvstændigt og reflekteret organisere og gennemføre et
problembaseret projektarbejde i samarbejde med andre

Prøveform

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
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Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 60.000-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-105.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 100.800-124.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 122.400-146.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 141.600-168.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 5 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk
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Praktikprojektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk og
deltagerstyret forløb, hvor den studerende stifter bekendtskab med en
arbejdsplads, der arbejder med kulturmødefaglige problemstillinger. Den
studerende afprøver sine kvalifikationer i forhold til arbejdsfunktioner,
som kandidater fra kulturmødestudier kunne forventes at varetage efter
endt uddannelse.

Overordnet formål

I praktikrapporten arbejdes med en selvvalgt kulturmødefaglig
problemstilling med relevans for praktikstedet. Projektet sigter således
mod at anvende adækvate kulturmødefaglige begreber og analytiske
tilgange i en professionel kontekst.
Den studerende vælger selv praktiksted på baggrund af faglig interesse
og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den
studerende have godkendt en praktikaftale af fagets praktikkoordinator.
Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og have relevans for det
kulturmødefaglige genstandsfelt.

• kan redegøre for praktikstedet som en arbejdsplads, der
arbejder med kulturmødefaglige problemstillinger
• kan reflektere over, hvordan kulturmødefaglige begreber
formuleres og kulturanalytisk praksis anvendes på en given
arbejdsplads
Læringsmål

• kan anvende kulturmødefaglig viden på en meningsfuld måde
på en given arbejdsplads
• kan arbejde analytisk med indsamlet empiri og producere ny
kulturmødefaglig viden af relevans for den givne arbejdsplads
• kan reflektere over egen rolle, opgaveløsning og læringsudbytte
i praktikforløbet

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.
Praktikprojektrapporten skal være på 36.000-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Prøveform
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Specialet er et større selvstændigt studiearbejde, der ligesom
projektarbejdet eksemplarisk og problemorienteret undersøger en
selvvalgt problemstilling inden for kulturmødestudiers område.

Overordnet formål

Den studerende tilegner sig indgående viden om det valgte
problemkompleks på baggrund af relevant tidligere forskning på
internationalt niveau. I forlængelse heraf viser den studerende sin
mestring af relevante teorier og metoder og sine færdigheder i at
analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere
kritisk på videnskabeligt grundlag.
Med specialet demonstrerer den studerende endvidere sine evner til
kritisk at reflektere sin egen faglige position og til at gennemføre og
kommunikere indhold og resultater af en større akademisk undersøgelse.

• kan selvstændigt formulere en afgrænset kulturmødefaglig
problemstilling og begrunde den faglige og samfundsmæssige
relevans
• kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte
problem med sikker og reflekteret brug af relevante teorier,
metoder og analytiske tilgange
Læringsmål

• kan identificere relevante forskningsbidrag og -positioner og
placere sin egen undersøgelse i relation hertil
• kan overskue og analysere et omfattende teoretisk og/eller
empirisk materiale
• kan formidle en kulturmødefaglig undersøgelse og dens
resultater med sikkerhed, klarhed og præcision på skrift til en
akademisk målgruppe

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.
Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
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specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 124.800-170.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 144.000-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 146.400-211.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 148.800-211.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen
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med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Kultur og Identitet
23. juni 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
15. oktober 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
27. oktober 2021
.
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