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Beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i
rammen for videregående grader i Danmark (typebeskrivelser)
Bachelorgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
(Bachelor of Arts/Fine Arts)
Viden og forståelse

Kandidatgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
(Master of Arts/Fine Arts)

Mastergraden fra videregående kunstneriske
uddannelsesinstitutioner

Vidensfeltet

Skal have kunstnerisk baseret viden om
praksis og metoder samt forskningsbaseret
viden om teori inden for relevante dele af
fagområdet

Skal inden for fagområdet have viden, som på
udvalgte områder er baseret på internationalt
anerkendt kunstnerisk praksis, kunstnerisk
udviklingsvirksomhed og førende forskning
inden for relevante fagområder

Forståelsesog refleksionsniveauet

Skal kunne forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder samt relevant videnskabelig teori

Skal kunne forstå og reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger

Skal inden for et specialiseret område eller i et
bredere perspektiv på et fagligt område have viden
og forståelse, som på udvalgte områder er baseret
på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis,
kunstnerisk udviklingsvirksomhed og førende
forskning inden for relevante fagområder
Skal kunne forstå og reflektere over fagområdets
viden samt kunne identificere kunstneriske udfordringer og relevante videnskabelige problemstillinger

Skal kunne anvende kunstneriske og relevante
videnskabelige metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter
sig til beskæftigelse inden for fagområdet

Skal mestre fagområdets kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer og kunne
anvende relevante videnskabelige metoder og
redskaber, samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for
fagområdet
Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets kunstneriske metoder og redskaber og
videnskabelige teorier, samt på et kunstnerisk
eller videnskabeligt grundlag opstille nye
udtryk og løsningsmodeller
Skal kunne varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere professionelle og
relevante videnskabelige problemstillinger med
både fagfæller og ikke-specialister

Færdigheder
Typen af
færdigheder

Vurdering og
beslutning

Skal kunne vurdere kunstneriske udfordringer,
praktiske og teoretiske problemstillinger samt
begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller

Formidling

Skal kunne formidle kunstneriske udtryk og
faglige problemstillinger til både fagfæller og
ikke-specialister

Skal kunne anvende fagområdets metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestre generelle
færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden
for det valgte område.
Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, samt på et kunstnerisk eller videnskabeligt grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller
Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og
ikke-specialister

Side 2

Kompetencer
Handlingsrummet

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge

Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og
forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk.

Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der
er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye
løsningsmodeller eller udtryk

Samarbejde
og ansvar

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og
tværfagligt samarbejde med en professionel
tilgang

Skal selvstændigt kunne igangsætte og
gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde
og påtage sig professionelt ansvar

Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig
professionelt ansvar

Læring

Skal kunne identificere egne læringsbehov og
strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering

Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling

120 -180
Adgangsgivende bacheloreksamen/niveau,
samt i nogle tilfælde optagelsesprøve
Ph.d., solist og masteruddannelser

60
Bachelor, professionsbachelor eller diplom samt
2 års relevant erhvervserfaring

Formelle forhold
ECTS
180
Adgangskrav
Gymnasial eksamen og/eller optagelsesprøve
Videreuddannelse

Visse kandidatuddannelser, masteruddannelser og diplomuddannelser

Institutionstype

Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner med
bachelor-kandidat struktur

Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner med
bachelor-kandidat struktur

Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner med bachelor-kandidatstruktur

Vidensbasen

Kunstnerisk og forskningsbaseret

Kunstnerisk og forskningsbaseret

Kunstnerisk og forskningsbaseret

