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VEJLEDNING 
– kursustilmelding, praksisgrupper, individuel vejledning og studieaktivitet  
 
 
Tilmelding til kurser og masterclass 
Som studerende skal du tilmelde dig et tilvalgskursus for at opnå dine 30 studiepoint.  
 

Du vælger i prioriteret rækkefølge, med et 1-tal for første prioritet, et 2-tal for anden 
prioritet og et 3-tal for tredje prioritet. Da der er et begrænset antal kursuspladser, kan det 
IKKE garanteres, at alle får deres førsteprioritet. 
 
Hvis du ikke tilmelder dig tre kurser i prioriteret rækkefølge, vil du blive tildelt en af de 
tilbageværende pladser. 
 
Hvis du ikke selv tilmelder dig et kursus, vil du administrativt blive tildelt en kursusplads, så 
du opnår de krævede 30 studiepoint.  
 
Fordeling af pladser foretages af administrationen. Det foregår således, at de studerende, 
for hvem kurset er obligatorisk, har førsteprioritet. Ikke dansktalende studerende har 
prioritet til kurser på engelsk.  
 

TILMELDING TIL KURSER ER BINDENDE OG AFBUD REGNES UANSET ÅRSAGEN SOM FRAVÆR.  
 

Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer i studieplanen. Ændringer i løbet af semesteret 
er ikke gyldig grund til fravær, da studiet er normeret som et fuldtidsstudium.  
 
 

Tilmelding til praksisgruppe 
Som studerende skal du tilmelde sig en praksisgruppe for at opnå dine 30 studiepoint.  
 

Du vælger i prioriteret rækkefølge, med et 1-tal for første prioritet, et 2-tal for anden 
prioritet og et 3-tal for tredje prioritet. Vi kan IKKE garantere, at alle får deres førsteprioritet. 



Fordelingen af pladserne bliver foretaget af fakultetet på baggrund af de prioriterede 
tilmeldinger, sådan at praksisgrupperne får en ensartet størrelse og repræsentativ 
sammensætning.  
 

Det er ikke muligt at skifte mellem praksisgrupper, efter disse er blevet fordelt med mindre, 
der er helt ekstraordinære grunde hertil. Der kan under ingen omstændigheder skiftes 
praksisgruppe med mindre hele fakultetet samt rektor har givet tilsagn.  
 
 

Gæstestuderende  
Som gæstestuderende skal du, hvis du starter på 1. eller 3. semester tilmelde dig en 
praksisgruppe efter samme retningslinjer som beskrevet i afsnittet ”tilmelding til 
praksisgruppe”. Hvis du starter på 2. eller 4. semester foretages tilmelding ved henvendelse 
til studieadministrationen umiddelbart efter semesterstart. Tilmelding til øvrige kurser 
foregår som beskrevet i afsnittet ”Tilmelding til kurser og masterclass”. 
Du kan i studiepoint-oversigten se de enkelte semestres arbejdskrav. 
 
 

Særligt for studerende på 6. semester (ny studieordning)  
Du er studerende på den nye studieordning, hvis du er startet 1.10.2020 eller senere, eller 
selv har valgt at skifte studieordning.  
 

Du kan tilmelde dig kurser, masterclass eller praksisgruppe, såfremt der er ledige pladser. 
Det gælder også hvis du er bagud i dit studie. Tilmelding foregår som beskrevet i afsnittet 
”tilmelding til kursus og masterclass”.  
 

Hvis du melder dig til pointgivende aktiviteter herunder praksisgruppe, indregnes disse 
studiepoint i semesterets samlede studieaktivitet på 30 studiepoint. Da al tilmelding til 
undervisning er bindende, er det ikke muligt at melde fra i løbet af semesteret. Du vil derfor, 
hvis du ikke gennemfører de pointgivende aktiviteter som foreskrevet mangle de 
dertilhørende point. Det betyder, at du ikke kan afslutte uddannelsen på normeret tid.  
 

Hvis du mangler at gennemføre en praksisgruppe på 1. - 5. semester, kan du tage den 
manglende på 6. semester, for dermed at indhente de manglende studiepoint. 
 

 
Særligt for 4. og 5. års-studerende  
Der kan ikke opnås mere end 30 point pr. semester, og de er på 4. og 5. år forbeholdt 
henholdsvis 4. års-projekt og Afgang. Det betyder, at 1., 2. og 3. års-studerende har prioritet 



i forhold til valg af kurser, da det for dem er nødvendigt med et tilvalgskursus for at opnå 30 
studiepoint.  
 

Hvis du som studerende på overbygningen alligevel melder dig til pointgivende aktiviteter 
indregnes deres studiepoint i semesterets samlede studieaktivitet på 30 studiepoint.  
Det vil sige, at hvis du melder dig til et kursus på f.eks. 6 studiepoint og ikke gennemfører det 
i henhold til de gældende arbejdskrav, vil du kun have opnået 24 point. Således består du 
ikke semestret, da du ikke har opnået de 30 studiepoint, der kræves.  
TILMELDING TIL KURSER ER BINDENDE OG AFBUD REGNES UANSET ÅRSAGEN SOM FRAVÆR 
 
Kunstnerisk Praksis  
I Kunstnerisk Praksis (12-15 studiepoint ) indgår alle andre aktiviteter, som f.eks. deltagelse i 
udstillinger, både som udstiller og eksempelvis kurator, læsning af relevant fag- og 
skønlitteratur, skrivning, research, noter, skitser, materialeundersøgelser og andet, der er 
relevant for din kunstneriske praksis, og som ikke er en del af uddannelsens øvrige 
curriculum. Det vil sige, at alle andre pointgivende aktiviteter ikke regnes som en del af 
Kunstnerisk Praksis 
 
Individuel Vejledning 
Lister for tilmelding til Individuel Vejledning (studio visits) med de faste underviserne sættes 
op på opslagstavlen i trappeopgangen. Det sker førstkommende arbejdsdag kl.10.00, efter 
den forrige dag med vejledning har fundet sted. Studieadministrationen vil desuden 
annoncere dette på e-mail.  
Husk at al tilmelding sker ved at skrive navn og telefonnummer på sedlen på opslagstavlen.  
Der kan ikke laves aftaler med undervisere eller studieadministrationen på e-mail. Der kan 
heller ikke på nogen måde bookes tider, inden sedlen sættes op. Dette gælder også i forhold 
til gæsteundervisere.  
Sedlen tages ned (hver-)dagen før Individuel Vejledning skal finde sted.  
Lister for tilmelding til Individuel Vejledning (studio visits) med gæsteundervisere sættes op 
på opslagstavlen i trappeopgangen en uge inden vejledningen finder sted. Hvis 
gæsteunderviseren kommer flere gange på et semester sættes en ny liste op 
førstkommende arbejdsdag kl. 10.00, efter den forrige dag med vejledning har fundet sted.  
 
TILMELDING TIL INDIVIDUEL VEJLEDNING ER BINDENDE.  
Det betyder, at hvis du melder afbud 2 gange i løbet af et semester – f.eks. ved at strege dit 
navn på tilmeldingslisten, sende en e-mail til underviser/administration eller ved simpel 
udeblivelse – kan du ikke skrive dig op til et nyt studio visit før næste semester. 
 



Går du på 1.år, skal du tage mindst et studio visit pr. semester. 
 
 
Studieaktivitet  
Studiepoint 
I henhold til den nyeste fremdriftsreform, kan du ikke være mere end 30 studiepoint 
svarende til et semester bagud uden at risikere at miste retten til SU.  
 

Et studiepoint, der er er ækvivalent med ECTS-normeringen, svarer til en uges studie på 25 til 
30 arbejdstimer inkl. forberedelse, undervisning, forelæsninger, seminarer, selvstudium og 
atelierarbejde.  
 
Der kan ikke opnås mere end 30 studiepoint pr. semester, med mindre du som studerende 
er forsinket i dit studie. I det tilfælde kan der indhentes op til 6 studiepoint ekstra pr. 
semester. Er du ikke bagud men melder dig alligevel til et ekstra kursus ·– i tilfælde af 
overskydende pladser – vil du ikke få point for kurset eller få det skrevet på dit afgangsbevis. 
Hvis du ønsker at tilmelde dig et ekstra kursus bedes du kontakte studie administrationen i 
forbindelse med semesterstart.  
 
Andre studierelevante undervisningsforløb på tilsvarende niveau kan indgå i curriculum og 
erstatte tilvalgskurser. Det kræver godkendelse af studienævnet og den kursusansvarlige 
underviser – inden starten på det kursus, der erstattes. Der kan udelukkende gives merit for 
hele kurser. Der kan ikke gives merit tilbagevirkende kraft.  
 
Mødepligt  
For at opnå studiepoint skal den studerende gennemføre undervisning med et fremmøde på 
min. 80% samt opfylde arbejdskravene. Underviseren foretager fremmøderegistrering både 
ved undervisningens start samt efter frokostpausen. Det betyder, at du kan nøjes med en 
halv dags fravær, hvis du af en eller anden grund kommer mere end 10 min. for sent. 
 
Husk, at det er dit eget ansvar som studerendes at holde styr på din studieaktivitet i løbet af 
semesteret. Vi afgør først om et undervisningsforløb er gennemført tilfredsstillende, efter at 
dette er afsluttet. Du skal altså selv holde styr på om dit fravær er ved at overstige 20%. 
 
Sygdom og andet fravær skal altid meddeles kontoret. Men bemærk at almindelig sygdom, 
lægebesøg, transportforsinkelser etc. ikke er gyldige grunde til for sent fremmøde eller 
fravær. Der kan i særlige tilfælde, force majeure, som strejker, naturkatastrofer, krig, etc. 
gøres undtagelse herfor.  



 
Ved alvorlig eller langvarig sygdom, der ikke kan indeholdes inden for de mulige 20% 
sygefravær, henvises til mulighederne for sygeorlov.  
 
 
Arbejdskrav  
De enkelte kursers arbejdskrav står i under kursusbeskrivelserne i semesterplanen.  
 
 
Studiepoint-oversigt (Basis) 
 
1 år. 1. semester: 30 studiepoint  
Praksisgruppe: 6  
Kunsthistorie: 3  
Kunstnerisk praksis: 12 
Tilvalgskursus: 6  
Udstillingspraksis 1: 3 
 
1 år. 2. semester: 30 studiepoint  
Praksisgruppe: 6  
Kunsthistorie: 3  
Kunstnerisk praksis: 15  
Tilvalgskursus: 6  
 
 

2 år. 3. semester: 30 studiepoint  
Praksisgruppe: 6  
Kunsthistorie: 3  
Kunstnerisk praksis: 12 
Tilvalgskursus: 6  
Udstillingspraksis 2: 3 
 

2 år. 4. semester: 30 studiepoint  
Praksisgruppe: 6 studiepoint 
Kunsthistorie: 3 studiepoint 
Kunstnerisk praksis: 15 studiepoint 
Tilvalgskursus: 6 studiepoint  
 



 
 

3 år. 5. semester: 30 studiepoint (Gl. studieordning) 
Hvis du er startet på din uddannelse før 1.10.2020  
Praksisgruppe: 6  
Kunstnerisk praksis: 15  
Tilvalgskursus: 6  
Udstillingsteori: 3 
 
3 år. 6. semester: 30 studiepoint (Gl. studieordning)  
Hvis du er startet på din uddannelse før 1.10.2020  
Praksisgruppe: 6  
Kunstnerisk praksis: 12  
Udstillingspraksis 3: 6 
Tilvalgskursus: 6  
 
 

 3 år. 5. semester: 30 studiepoint (Ny Studieordning)  
Hvis du er startet på din uddannelse efter  1.10.2020 eller selv har valgt at skifte 
studieordning.  
Praksisgruppe: 6  
Kunstnerisk praksis: 15  
Tilvalgskursus: 6  
Udstillingsteori: 3 
 

3 år. 6. semester: 30 studiepoint (Ny Studieordning)  
Hvis du er startet på din uddannelse efter 1.10.2020 eller selv har valgt at skifte 
studieordning.  
Udstillingspraksis 3: 6  
3.års-udstilling: 24 

 
 
Studiepoint-oversigt (Overbygning) 
4. år 1.-2. semester: 60 studiepoint  
4.års-projekt: 60 
 
5. år 3. semester: 30 studiepoint  
Kunstnerisk praksis: 30  



 
5. år 4. Semester: 30 studiepoint  
Art in Context: 3   
Afgangsudstilling: 27  
 
 
 
 


