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INDLEDNING 
 

LOVGIVNING 
Studieordningen er udarbejdet i medfør af Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scene-
kunstskole, nr. 1475 af 01/10/2020. De generelle rammer for uddannelsen er beskrevet i rammestu-

dieordningen for Den Danske Scenekunstskoles uddannelser. 
 

TILHØRSFORHOLD 
Uddannelsen hører under studienævnet for iscenesættelse og scenekunstnerisk produktion og cen-

sorkorpset for Den Danske Scenekunstskole. 
 

BETEGNELSE 
Uddannelsen giver ret til én af følgende betegnelser:  
 

Bachelor i scenekunstnerisk produktion (ledelse). Den engelsksprogede betegnelse er Bachelor of 
Fine Arts (BFA) in Performing Arts Production (Management). 

 
Bachelor i scenekunstnerisk produktion (realisering). Den engelsksprogede betegnelse er Bachelor of 

Fine Arts (BFA) in Performing Arts Production (Stagecraft). 
 

CAMPUS 
Den studerende optages enten på linjen ledelse eller på linjen realisering, der begge udbydes i Kø-

benhavn.  
 

SPROG 
Uddannelsen udbydes på dansk, men undervisning på engelsk, norsk og svensk forekommer.  
 

OVERGANGSORDNING OG IKRAFTTRÆDELSE 
Denne anden udgave af studieordningen trådte i kraft i august 2019. Første udgave trådte i kraft i 
august 2016. Studerende på årgang BA20 og BA21 overgik automatisk til anden udgave af studieord-
ningen. Behovet for evt. overgangsordninger aftales med den enkelte studerende.  

 

GODKENDELSE 
Første udgave: Skolerådet afgav udtalelse, og rektor godkendte studieordningen den 6. juni 2016. 

Studieordningen blev revideret på baggrund af ændringer i bekendtgørelsen den 10. august 2017 og 
den 10. oktober 2018. Anden udgave: Skolerådet afgav udtalelse til rektor om studieordningen den 

8. maj 2019. Studieordningen blev godkendt af rektor den 15. maj 2019 og igen med redaktionelle 
ændringer den 1. september 2019. Studieordningen blev revideret i april 2021, hvor en række gene-

relle regler om uddannelsen blev flyttet til en fælles rammestudieordning for alle bachelor- og kan-
didatuddannelser på Den Danske Scenekunstskole. 
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OM UDDANNELSEN 
 

FORMÅL 
De kunstneriske bacheloruddannelser ved Den Danske Scenekunstskole uddanner dimittender, der 
har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidig mestrer en tværfaglig og 

entreprenant tænkning. Uddannelserne retter sig mod et udvidet arbejdsmarked for udøvende og 
skabende scenekunstnere og omfatter viden, færdigheder og kompetencer inden for hele scene-
kunstområdet. Uddannelserne er kendetegnede ved et tæt samspil mellem praksis, teori og reflek-

sion, og det faglige indhold er baseret på et kunstnerisk videngrundlag. Uddannelserne giver de 
studerende redskaber til at skabe et bæredygtigt kunstnerisk arbejdsliv inden for et scenekunstne-

risk fagområde og åbner samtidig for beskæftigelsesmuligheder, der rækker ud over scenekunsten.  
 

Den kunstneriske bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion har til formål at uddanne selv-
stændige dimittender, der kan virke inden for det scenekunstneriske produktionsfelt på professio-

nelt niveau. Uddannelsen udvikler den studerendes evne til at facilitere og håndtere komplekse, 
scenekunstneriske produktionsprocesser og at udarbejde og begrunde relevante realiseringsfors lag 

og løsningsmodeller i forskellige kontekster. Uddannelsen lægger vægt på udviklingen af metodisk 
viden og færdigheder, der gør den studerende i stand til at realisere en given scenekunstnerisk visi-

on og agere fleksibelt i forskellige strukturer, produktionsformater og samarbejdskonstellationer til 
gavn for helheden. Uddannelsen har endvidere til formål at skærpe den studerendes evne til selv-

stændigt at igangsætte, gennemføre og evaluere scenekunstneriske projekter. Uddannelsen inde-
holder en række elementer, der er fælles for alle studerende på uddannelsen, samt elementer, der 

giver mulighed for individuel eller faglig specialisering på linjeniveau. Uddannelsen i scenekunstne-
risk produktion har to linjer: Realisering og ledelse. Realiseringslinjen kvalificerer særligt til be-

skæftigelse som scenemester eller rekvisitør, mens ledelseslinjen kvalificerer særligt til professio-
nelt virke som forestillings- eller produktionsleder. 
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KVALIFIKATIONSBESKRIVELSE 
Efter gennemført uddannelse skal den studerende: 
 

Viden og forståelse:  
a) Have kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder inden for det scenekunstneriske pro-

duktionsfelt samt videnskabelig baseret viden inden for relevante dele af fagområdet, fx le-
delse og kommunikation. 

b) Kunne forstå og reflektere over praksis og metoder, der knytter sig til det scenekunstneriske 
produktionsområde, samt relevant videnskabelig teori, og kunne bruge denne viden til at 

analysere og vurdere problemstillinger i forskellige scenekunstneriske sammenhænge. 
c) Have viden om og erfaring med forskellige typer af samarbejde i kollektive, kunstneriske 

processer. 

 
Færdigheder:  

a) Kunne mestre generelle produktionsmæssige og tekniske redskaber, der knytter sig til be-
skæftigelse inden for det scenekunstneriske produktionsfelt.  

b) Kunne anvende relevante kunstneriske og videnskabelige metoder, redskaber og udtryks-
former, der knytter sig til fagområdet. For linjen realisering gælder det særligt tekniske og 

håndværksmæssige metoder, der er knyttet til manifestationen af en visuel vision. For lin-
jen ledelse gælder det særligt metoder knyttet til scenekunstens varierede arbejdsproces-

ser og udvikling af egen ledelsespraksis.          
c) Kunne vurdere praktiske og teoretiske udfordringer og problemstillinger samt begrunde og 

vælge relevante realiseringsudtryk og tekniske løsningsmodeller for realiseringslinjen, og re-
levante procesdesigns, projektstyringsmodeller og ledelsestilgange for ledelseslinjen.       

d) Kunne formidle faglige problemstillinger i mundtlig, skriftlig og visuel form med bevidsthed 
om formål, målgruppe og sammenhæng. 

 
Kompetencer:  

a) Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede udfordringer i arbejdssammenhænge.  
b) Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og 

påtage sig ansvaret for at tilrettelægge, projektere og gennemføre hensigtsmæssige proces-
ser med henblik på at nå frem til fælles mål.    

c) Kunne agere entreprenant i relation til omverdenen med sigte på at udvide sine professio-
nelle muligheder.       

d) Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljø-
er. 
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STRUKTUR 
 
 

Første semester 
 

Modul 1: Fagmodul 
Fagligt fundament 5 (ECTS point) 

Sceneteknisk fundament 10 (ECTS point) 
Linjefag I 10 (ECTS point) 

 
Modul 2: Projektmodul 

Selvstændigt projekt I 5 (ECTS point) 

 

Andet semester 
 

Modul 3: Fagmodul 
Linjefag II 10 (ECTS point) 

 
Modul 4: Projektmodul 

Førsteårsprojekt 20 (ECTS point) 
 
 

 

Tredje semester 
 

Modul 5: Fagmodul 
Entreprenørskab 5 (ECTS point) 

Linjefag III 10 (ECTS point) 
 

Modul 6: Projektmodul 

Andetårsprojekt 15 (ECTS point) 
 

 

Fjerde semester 
 

Modul 7: Fagmodul 
Linjefag IV 15 (ECTS point) 

 
Modul 8: Projektmodul 

Selvstændigt projekt ll 5 (ECTS point) 

Praktik 10 (ECTS point) 
 

 

 

Femte semester 
 

Modul 9: Valgmodul 
Selvprogrammeret periode 15 (ECTS point) 

 

Modul 10: Projektmodul 
Bachelorprojekt 15 (ECTS point) 

 

Sjette semester 
 

Modul 11: Fagmodul 
Linjefag V 15 

 

Modul 12: Projektmodul 
Afgangsprojekt 15 (ECTS point) 

 
 

 
 

 
 

 
) 
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MODULER OG FAGELEMENTER 
 

MODUL 1: FAGMODUL 
Første semester, 25 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at give den studerende en grundlæggende forståelse af, hvad uddannelsen 

byder på, og hvad den kræver af den enkelte. Den studerende vil gennem modulet stifte bekendt-
skab med kerneområder på egen uddannelse og linje og påbegynde samarbejdet med studerende fra 
øvrige uddannelser og linjer i afgrænsede formater.   

 

FAGLIGT FUNDAMENT 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SC1A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende bevidsthed om uddannelsens læringsrum og arbejdsprocesser og om 
egen rolle og ansvar i disse.  

 Demonstrere grundlæggende kendskab til fokusområder på egen uddannelse.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
 

SCENETEKNISK FUNDAMENT 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SC1B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Demonstrere grundlæggende viden om og scenetekniske færdigheder inden for lys, lyd, sce-

neteknik, afvikling og rumlig skitsering samt alment kendskab til skolens produktionsfacilite-
ter.  

 Skabe et mindre visuelt værk på basis af en kollektiv udviklingsproces , der omsætter under-
visningen i praksis.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, øvelser (individuelt/i grupper) med vejledning samt projekt-

arbejde i grupper med vejledning. Visning for et internt publikum.  
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 

skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings - og evalueringsmøder, skal der 
lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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LINJEFAG I 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SC1C 
 

Læringsmål for realisering 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende viden om og færdigheder inden for konstruktion og materialer og re-

alisere enkle rekvisitter og scenografiske elementer.  

 Demonstrere grundlæggende viden om og færdigheder inden for visuel kommunikation og 

diverse planlægningsværktøjer digitale såvel som analoge.   

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre på grundlæggende ni-
veau. 

 Inddrage teoretisk viden og sætte den i spil på grundlæggende niveau.  
 

Læringsmål for ledelse 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende viden om produktionsformer, formater og arbejdsprocesser i teatret.  

 Udvise grundlæggende viden om produktions- og forestillingslederens arbejdsområder i teori 
og praksis.  

 Demonstrere viden om og grundlæggende færdigheder inden for diverse planlægningsværk-
tøjer digitale såvel som analoge.  

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre på grundlæggende ni-
veau. 

 Demonstrere viden og indsigt i det personlige lederskab på et grundlæggende niveau. 

 Inddrage teoretisk viden og sætte den i spil på grundlæggende niveau.  
 

Undervisningsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og øvelser (individuelt/i grupper) med vejledning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 2: PROJEKTMODUL 
Første semester, 5 ECTS-point 

 
Modulet forbereder den studerende til det kommende BA-projekt og sigter mod at udvikle den stu-

derendes evne til at gennemføre kunstneriske undersøgelser. Modulet har fokus på idéudvikling, 
projektbeskrivelse og kritisk refleksion over resultatet.  

 

SELVSTÆNDIGT PROJEKT I 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SC2A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive og undersøge et kunstnerisk felt inden for et defineret fagområde. 

 Sammenfatte sin undersøgelse i et mindre værk. 

 Reflektere kritisk over sin egen arbejdsproces. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. Forløbet indeholder en intern vis-
ning/fremlæggelse.  

 
Projektbeskrivelsen skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske og faglige indhold, som inkluderer idébeskrivelse, 
tidsplan og arbejdsmetode. 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske ambition og nødvendighed. 

 En beskrivelse af projektets forhold til sine modtagere. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 

skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions - og evalueringsmøder, skal der 

lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 3: FAGMODUL 
Andet semester, 10 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at gøre den studerende tilstrækkeligt kompetent på eget fagområde til at 

indgå i projektmodulet på samme semester. Der er fokus opøvelse af færdigheder og tilegnelse af 
konkret viden inden for den studerendes linjefag samt kontekstuel viden til at perspektivere arbej-

det.   
 

LINJEFAG II 
10 ECTS-point 
Kode: BA19SC3A 

 

Læringsmål for realisering 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Konstruere enkle rekvisitter og scenografiske elementer.  

 Demonstrere viden om forskellige materialers potentialer og funktioner.  

 Demonstrere viden om præproduktionens faser og producere budgetter, tekniske tegninger, 
materiale- og styklister på et grundlæggende niveau.  

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre.  

 Inddrage teoretisk viden i kunstnerisk praksis på grundlæggende niveau.  
 

Læringsmål for ledelse 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Forstå og omsætte tekniske tegninger, producere budgetter og planlægge produktions - og 
prøveforløb på et grundlæggende niveau.  

 Projektere og realisere scenografiske konstruktioner på grundlæggende niveau. 

 Demonstrere grundlæggende viden om produktionsrelateret jura, sikkerhed og arbejdsmiljø.  

 Udvise grundlæggende viden om mulige samarbejds- og ledelsestilgange i en samskabende 

teaterproces samt viden om præproduktionens faser på grundlæggende niveau. 

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre. 

 Demonstrere viden og indsigt i det personlige lederskab. 

 Inddrage teoretisk viden i kunstnerisk praksis på grundlæggende niveau.  
   

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 4: PROJEKTMODUL 
Andet semester, 20 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at give den studerende mulighed for at udfolde sine faglige kompetencer i et 

længere praksisnært forløb sammen med medstuderende fra andre linjer og uddannelser. Modulet 
er relativt stramt rammesat, og der arbejdes med et værk, der v ises for et publikum. Undervejs i 

modulet undervises den studerende i de vigtigste aspekter i en produktionsproces – herunder forstå-
else af egen rolle i det fælles arbejde – og bliver således klædt på til at indgå i lignende processer i 

det videre uddannelsesforløb.  
 

FØRSTEÅRSPROJEKT 
20 ECTS-point 
Kode: BA19SC4A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Arbejde konstruktivt inden for en defineret ramme.  

 Anvende researchteknikker, analysere scenisk materiale og gennemføre relevante undersø-

gelser på eget fagområde.  

 Demonstrere viden om arbejdsformer, faser og nedslag i en produktionsproces og omsætte 

denne viden til konkrete handlinger.  

 Forstå og reflektere over egen rolle i en arbejdsproces, der involverer flere faggrupper og 

analysere eventuelle samarbejdsproblematikker.  

 Formidle idéer og intentioner til medstuderende og andre målgrupper på et grundlæggende 
niveau. 

 Demonstrere evnen for at give og modtage feedback samt omsætte feedback til videre ar-
bejdsstrategier. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, oplæg og projektarbejde med vejledning. Visning for et eks-
ternt publikum. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i 

den del af fagelementets forløb med mødepligt, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt 
til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings - og evalueringsmøder, skal der 

lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. Fagelementet bedømmes med ekstern 
censur. 
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MODUL 5: FAGMODUL 
Tredje semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at sætte den studerende i stand til at gennemføre semestrets projektmodul. 

På linjefagene fortsættes arbejdet med et stadigt højere videns- og færdighedsniveau, og der er 
fokus på den studerendes egne valg og vurderinger. Herudover byder modulet på vidensfaget entre-

prenørskab. Her øver den studerende sig i at perspektivere sin egen praksis for herigennem at kunne 
arbejde fleksibelt og handlingsorienteret i sit virke.  

 

ENTREPRENØRSKAB 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SC5A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Analysere eget entreprenante, kunstneriske virke med sigte på at forstå og reflektere over, 
hvilket professionelt og bæredygtigt arbejdsliv, den studerende ønsker. 

 Forstå og forvalte viden om det arbejdsmarked og de beskæftigelsesperspektiver, som den 

studerende bliver en del af, både i snæver og i bred forstand. 

 Anvende udvalgte, administrative værktøjer i forhold til at styrke sig som selvproducerende 

kunstner. 

 Tage ansvar for videreudviklingen af entreprenante kompetencer.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, oplæg og øvelser. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 
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LINJEFAG III 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SC5B 
 

Læringsmål for realisering 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Anvende tilegnet viden og færdigheder og foretage selvstændige vurderinger og valg i for-

bindelse med konstruktion af rekvisitter og scenografiske elementer. 

 Udvise grundlæggende viden om sceneteknologiske virkemidler og sikkerhedsmæssige 

aspekter forbundet med sceneteknologiske valg og løsninger.  

 Demonstrere konkrete færdigheder inden for planlægning, afvikling og håndtering af scene-
teknologi.  

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre.  

 Inddrage teoretisk viden og sætte den i spil i det praktiske arbejde.    

 

Læringsmål for ledelse 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Anvende tilegnet viden og færdigheder og foretage selvstændige vurderinger og valg i for-
bindelse med tilrettelæggelse og planlægning af en produktionsproces.   

 Udvise grundlæggende viden om sceneteknologiske virkemidler og sikkerhedsmæssige 
aspekter forbundet med sceneteknologiske valg og løsninger.  

 Demonstrere konkrete færdigheder inden for planlægning, afvikling og håndtering af scene-
teknologi. 

 Udvise grundlæggende viden om arbejdsmiljø og forestillings-APV. 

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre. 

 Demonstrere viden og indsigt i det personlige lederskab og dets forbindelser til fællesska-

ber. 

 Inddrage teoretisk viden og sætte den i spil i det praktiske arbejde.    
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 6: PROJEKTMODUL 
Tredje semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at kvalificere den studerendes arbejde med at tilrettelægge, facilitere og 

afvikle en teknisk kompleks produktionsproces. Produktionen iværksættes i samarbejde med såvel 
interne som eksterne partnere og rammesættes som prosceniumsteater i skolens mest teknisk avan-

cerede rum; scenetårnet for at forberede den studerende på lignende opgaver i det professionelle 
arbejdsliv. Indholdet defineres i høj grad af den medvirkende gruppe studerende, og det endelige 

værk vises for et publikum.    
 

ANDETÅRSPROJEKT  
15 ECTS-point 
Kode: BA19SC6A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Planlægge og strukturere produktionsforløb med stor kompleksitet.  

 Afvikle i et teknisk avanceret rum med præcision og musikalitet og tage vare på sikkerheden 

for såvel de involverede udøvere som publikum. 

 Selvstændigt facilitere processer i spændingsfeltet mellem forskellige samarbejdskulturer 

og ståsteder med et fælles mål for øje.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde i grupper med vejledning. Visning for offentligt publikum. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 

skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings - og evalueringsmøder, skal der 
lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 7: FAGMODUL 
Fjerde semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at give den studerende mulighed for at fordybe sig yderligere i sin linjefaglig-

hed og bygge oven på de allerede tilegnede kompetencer. Modulet samler op på erfaringerne fra to 
på hinanden følgende produktioner på henholdsvis  2. og 3. semester og identificerer nye læringspo-

tentialer inden for linjens fagområder.  
 

LINJEFAG IV 
15 ECTS-point 
Kode: BA19SC7A 

 

Læringsmål for realisering 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Selvstændigt konstruere rekvisitter og scenografiske elementer med et højt niveau af res-

sourcebevidsthed og viden om forskellige materialer.   

 Projektere forskelligartede scenekunstneriske projekter fra idé til realisering.   

 Reflektere over egen praksis og identificere egne læringsbehov og udviklingsmål. 

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre.  

 Inddrage teoretisk viden og sætte den i spil i det praktiske arbejde.    
 

Læringsmål for ledelse 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Selvstændigt planlægge og lede et produktionsforløb og et prøve- og forestillingsforløb på 
baggrund af tilegnet viden og metoder. 

 Demonstrere specialiseret viden om scenekunstneriske produktionsformer, samarbejds - og 
arbejdsprocesser og deres betydning for ledelse og organisering af et projekt.  

 Reflektere over egen praksis og identificere egne læringsbehov og udviklingsmål. 

 Demonstrere viden og indsigt i det personlige lederskab og dets forbindelser til fællesska-
ber.  

 Demonstrere bevidsthed om egen kommunikation i samspil med andre.  

 Inddrage teoretisk viden og sætte den i spil i det praktiske arbejde.    
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afs lutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 8: PROJEKTMODUL 
Fjerde semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet forbereder den studerende til det kommende BA-projekt og sigter mod at videreudvikle den 

studerendes evne til at gennemføre kunstneriske undersøgelser med fokus på projektbeskrivelse, 
dokumentation og perspektivering. Modulet rummer desuden en obligatorisk praktikperiode, hvor 

den studerende arbejder med sit linjefag på en professionel teaterproduktion. 
 

SELVSTÆNDIGT PROJEKT II 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SK8B 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive og undersøge et kunstnerisk felt inden for et defineret fagområde. 

 Sammenfatte sin undersøgelse i et mindre værk. 

 Dokumentere og reflektere kritisk over egen arbejdsproces herunder forholdet mellem un-
dersøgelsens intention og resultat. 

 Perspektivere projektet til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, metoder og teori.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde individuelt/i grupper med vejledning. Forløbet indeholder en intern vis-
ning/fremlæggelse. 

 
Projektbeskrivelsen skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske og faglige indhold, som inkluderer idébeskrivelse, 
tidsplan og arbejdsmetode. 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske ambition og nødvendighed. 

 En beskrivelse af projektets forhold til sine modtagere. 
 

Dokumentationen og den kritiske refleksion skal indeholde: 

 En dokumentation og beskrivelse af arbejdsprocessens forløb. 

 En redegørelse for de valgte udtryksformer og løsninger i relation til eksisterende viden om 
kunstnerisk praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 

skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions - og evalueringsmøder, skal der 
lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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PRAKTIK 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SC8B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise viden om fagligt relevante arbejdsgange i en professionel sammenhæng.   

 Demonstrere indsigt i produktionsprocesser og samarbejdskonstellationer på et professionelt 
teater.  

 Reflektere og perspektivere sin egen faglige rolle i en professionel kontekst.    
 
Undervisnings- og arbejdsformer 

Individuelt projektarbejde med vejledning. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har levet op til praktik-

stedets krav til deltagelse, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 9: VALGMODUL 
Femte semester, 15 ECTS-point 

 
På modulet arbejdes med læringsmål defineret af den studerende selv. Modulet har til formål at 

sætte den studerende i stand til at identificere egne læringsbehov og strukturere en selvprogram-
meret periode. Der arbejdes inden for en på forhånd givet økonomisk ramme defineret af skolen. I 

modulet skal den studerende vælge en specialisering inden for én af de to fagligheder på linjen og 
fordybe sig i den pågældende specialisering i et udvekslings- eller praktikforløb. Specialiseringen 

fortsætter ind i afgangsprojektet på sjette semester. 
 

SELVPROGRAMMERET PERIODE  
15 ECTS-point 
Kode: BA19SC9A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Tilrettelægge en selvprogrammeret periode på baggrund af en valgt faglig specialisering og 
et bestemt læringsbehov. 

 Definere egne læringsmål, der afspejler og understøtter det identificerede læringsbehov. 

 Udarbejde et budget og en tidsplan for perioden.     

 Vurdere periodens udbytte i relation til læringsmålene og formidle erfaringer og erkendelser 
til medstuderende og andre interesserede.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Arbejds- og undervisningsformer tilpasses det individuelle læringsbehov og de økonomiske rammer 

forud for modulet.  
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller den studerende ikke har levet op til praktikste-

dets/udvekslingsinstitutionens krav til deltagelse, skal der lægges en plan for opfølgningen i det 
kommende semester. 
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MODUL 10: PROJEKTMODUL 
Femte semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har fokus på den studerendes arbejde med et kunstnerisk bachelorprojekt og sammenfatter 

den studerendes tilegnede kompetencer fra de selvstændige projekter I og II. Det overordnede for-
mål er at styrke den studerendes evne til at udvikle, reflektere over og dokumentere en selvstændig 

kunstnerisk undersøgelse. 
 

BACHELORPROJEKT 
15 ECTS-point 
Kode: BA19SC10A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive et undersøgelsesfelt inden for fagområdet og på den baggrund formulere en pro-

jektbeskrivelse.   

 Med professionel tilgang indgå i de faglige og/eller tværfaglige samarbejder, som er rele-
vante for projektet. 

 Omsætte sin undersøgelse i et selvvalgt scenekunstnerisk format. 

 Demonstrere et højt niveau af kunstneriske færdigheder i en visning inden for det valgte 

projektområde.  

 Dokumentere og reflektere kritisk over egen arbejdsproces herunder forholdet mellem un-
dersøgelsens intention og resultat. 

 Relatere de valgte udtryksformer og løsninger til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, 
metoder og teori inden for det valgte projektområde. 

 Formidle væsentlige erkendelser til fagfæller og andre modtagere. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde med vejledning. Visning/fremlæggelse for relevante modtagere. Individuelt arbejde 
med dokumentation og refleksion.  

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages ved fagelementets afslutning og baseres på den stude-
rendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i 

forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projek-
tet og deltaget i alle obligatoriske refleksions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for 

opfølgningen i det kommende semester. Fagelementet bedømmes med ekstern censur.  
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MODUL 11: FAGMODUL 
Sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har til formål at forberede den studerende til selvstændigt at agere i sin linjefaglighed på 

professionelt niveau. Der er fokus på et højt vidensniveau, mestring af færdigheder og kompetencer 
til at agere fleksibelt i komplekse produktionsprocesser med faglig styrke og overskud. Den stude-

rende fokuserer på én faglighed inden for linjen inden for én af de to fagligheder på linjen i dette 
modul og vil indgå i afgangsprojektet med denne rolle.  

 

LINJEFAG V 
15 ECTS-point 

Kode: BA19SC11A 
 

Læringsmål for realisering 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Professionelt indgå i en teaterproduktion med højt vidensniveau og solide færdigheder på 
sit linjefag.  

 Selvstændigt projektere en større produktion fra idé til realisering og kommunikere sikkert 

og konstruktivt med samarbejdspartnere om opgaven såvel verbalt som visuelt og skriftligt.  

 Professionelt og selvstændigt konstruere og formgive rekvisitter og/eller scenografier i 

overensstemmelse med en produktions visuelle koncept.   

 Tage ansvar for sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med sceniske valg og udarbejde for-

svarlige løsninger i overensstemmelse med lovgivningen.  

 Kommunikere og samarbejde på et professionelt niveau med partnere i en samskabende 
proces.  

 Inddrage teoretisk viden og omsætte det i det praktiske arbejde.    
 

Læringsmål for ledelse 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Selvstændigt tilrettelægge, facilitere og lede et komplekst produktionsforløb og/eller et 
prøve- og forestillingsforløb og kommunikere sikkert og konstruktivt med samarbejdspartne-
re om opgaven.        

 Analysere sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige udfordringer på en større produktion og tage 
ansvar for risikovurdering for såvel medarbejdere som publikum.   

 Udfærdige en forestillings-APV (arbejdspladsvurdering) på baggrund af indsamlet viden på 
en produktion og administrere opfølgning og iværksættelse af samme. 

 Afvikle en teknisk kompleks forestilling med stort overblik og selvstændighed i opgaveløs-
ningen.   

 Demonstrere viden og indsigt i det personlige lederskab og dets forbindelser til fællesska-

ber. 

 Kommunikere og samarbejde på et professionelt niveau med partnere i en samskabende 

proces.  

 Inddrage teoretisk viden og omsætte det i det praktiske arbejde.    
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for eventuel studieforlængelse.  
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MODUL 12: PROJEKTMODUL 
Sjette semester, 15 ECTS-point 

 
På modulet arbejdes med et scenekunstnerisk værk, der vises for et offentligt publikum. Arbejdet 

tager udgangspunkt i de produktions- og samarbejdsformer, de studerende typisk vil opleve i det 
professionelle scenekunstmiljø, og som gør sig gældende for de specifikke linjefagligheder. Samlet 

set har modulet til formål at demonstrere de studerendes parathed til at tage afgang og arbejde 
professionelt med deres faglighed.  

  

AFGANGSPROJEKT 
15 ECTS-point 

Kode: BA19SC12A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Anvende metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig 
til beskæftigelse inden for fagområdet.   

 Vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde 

og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller.  

 Formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-

specialister. 

 Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.   

 Gennemføre en scenekunstnerisk proces med relevante samarbejdspartnere samt tilrette-
lægge eget arbejde i relation til de fælles processer.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde i grupper med vejledning. Visning for offentligt publikum. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages ved fagelementets afslutning og baseres på den stude-
rendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i 
forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projek-

tet og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for 
omprøve. 




