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1. Moduler på uddannelsen 

Undervisningen på 1.-4. semester er tilrettelagt inden for følgende moduler 

1. semester – Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv 

Moduler Ectsfordeling  

Naturforståelse, herunder især 

økologi, naturforvaltning og na-

turgeografi 

10 ECTS fra kerneområdet Naturforståelse, herunder især økologi, naturforvalt-

ning og naturgeografi 

Kulturforståelse og -analyse                                        
10 ECTS fra kerneområdet Kulturforståelse og -analyse, kulturhistorie og kultur-

møder 

Kommunikationsteori                
5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer og –koncepter og 

oplevelsesdesign 

Oplevelsesøkonomi 

5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder so-

ciologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt iværksætteri med 

markedsforhold og økonomi. 

2. semester – Faglig formidling i praksis 

Moduler Ectsfordeling  

Naturoplevelse, friluftsliv samt 

krop og sundhed 
10 ECTS fra kerneområdet Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sundhed 

Kulturoplevelse og kulturinstituti-

oner             
10 ECTS fra kerneområdet Kulturoplevelse og kulturinstitutioner 

Kommunikationsplanlægning  
5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer, og –koncepter og 

oplevelsesdesign 

Oplevelseserhverv 

5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder so-

ciologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med 

markedsforhold og økonomi. 

3. semester – Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv 

Moduler Ectsfordeling  

Kommunikation i praksis                                     
10 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer, og –koncepter og 

oplevelsesdesign 

Tourism Understanding 
10 ECTS fra kerneområdet Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i en-

gelsk og tysk sprog 
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Oplevelsesdesign og Innovation 5 ECTS fra kerneområdet Innovation og intra- og entreprenørskab 

Organisationsteori 

5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder so-

ciologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med 

markedsforhold og økonomi. 

4. semester – Strategi og ledelse i formidlingsprojekter 

Moduler Ectsfordeling  

Intra- og entreprenørielle proces-

ser 
5 ECTS fra kerneområdet Innovation og intra- og entreprenørskab 

Forretningsudvikling     

5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder so-

ciologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med 

markedsforhold og økonomi. 

Projektledelse og projektstyring  10 ECTS fra kerneområdet Projektstyring og projektledelse 

Branding- og markedsføringsstra-

tegier    

10 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer og -koncepter samt 

oplevelsesdesign 

 

Indholdbeskrivelser af de enkelte moduler vil være tilgængelig på intranettet. 

2. Tidsmæssig placering af prøverne 

Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer 

Tidsmæssig  
Placering 

Prøve 180 ECTS fordelt 
på prøverne 

Intern/ekstern Bedømmelse 

1. semester 1. Obligatoriske uddannelses-ele-
ment: Natur- og kulturformidling i 
et professionsperspektiv 

30 ECTS Intern 7 – trins skala 

2. semester 2. Obligatoriske uddannelses-ele-
ment: Faglig formidling i praksis 

30 ECTS Ekstern 7 – trins skala 

3. semester 3. Obligatoriske uddannelses-ele-
ment: Oplevelsesformidling i et 
interkulturelt perspektiv 

30 ECTS Intern 7 – trins skala 

4. semester 4. Obligatoriske uddannelses-ele-
ment: Strategi- og ledelse i for-
midlingsprojekter 

30 ECTS Ekstern 7 – trins skala 

5. semester 5. Praktikprøve  30 ECTS Intern 7 – trins skala 

6. semester 6. Prøve i valgfrie uddannelses-ele-
menter 

10 ECTS  
 

Intern 7 – trins skala 

6. semester 7. Afsluttende eksamensprojekt 
/Professionsbachelorprojekt 

20-ECTS Ekstern 7 – trin skala 

Oplysning om tid og sted for prøverne findes på Intranettet 
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2.1 Forudsætninger for at gå til prøverne, herunder deltagelsespligt 

At være studerende ved natur- og kulturformidlingsuddannelsen forudsætter aktiv deltagelse i de advise-
rede forudsætningskrav. Uddannelsens faglige miljø og undervisningsmetoder forudsætter deltagelsespligt 
til uddannelsens studieaktiviteter og kommer særligt til udtryk i forbindelse med afviklingen af semestrenes 
angivne forudsætningskrav. Deltagelsespligten gælder for såvel skriftlige opgaver, mundtlig formidling, øvel-
ser og træning i laboratorier, udarbejdelse af projekter og/eller mødepligt mv.  
Når deltagelsespligt og eventuel mødepligt er defineret som forudsætninger for deltagelse i prøve, vil det  
fremgå på de studerendes læringsplatform senest ved semesterstart. Tidspunkt for aflevering eller gennem-
førelse af prøveforudsætning er ligeledes angivet på læringsplatformen.  
Antallet af forudsætningskrav vil være variende for de enkelte semestre. 
 
For opfyldelse af hvert forudsætningskrav skal opgaverne have et redeligt indhold1. Uddannelsen fastsætter 
en konkret frist og sted for rettidig opfyldelse, som offentliggøres senest ved påbegyndelse af semesteret.  
  

Ikke opfyldelse af forudsætningskrav  
Ikke opfyldelse af et eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke har adgang til (ikke må 
deltage i) prøven og ligestilles med udeblivelse fra en prøven, og forholdet registreres på samme måde. Det 
vil sige, det tæller som et prøveforsøg, og den studerende har dermed brugt ét prøveforsøg.  
Den studerende skal i så fald opfylde den/de manglende forudsætningskrav for at få adgang til 2. prøve-for-
søg.  
Såfremt forudsætningskravet ikke er opfyldt til den studerendes 2. prøveforsøg er der brugt et nyt prøve-
forsøg (alt 2).  
Samme procedurer gælder såfremt forudsætningskravet ikke er opfyldt til 3. prøveforsøg.  
Når den studerende har brugt 3 prøveforsøg, vil vedkommende blive udskrevet af uddannelsen.  
Manglende opfyldelse af deltagelses- hhv. mødepligt (forudsætningskrav) tæller dog ikke som et  
prøveforsøg, hvis:  
 

 den studerende kan dokumentere sygdom  

 der er eller der kan opnås dispensation  
 
Vedrørende forudsætningskrav som er baseret på deltagelsespligt i form af mødepligt.  
På uddannelsen kan nogle af forudsætningskravene forudsætte et fysisk fremmøde. Tid og sted for aktivi-
teter, der kræver et fysisk fremmøde, eksempelvis fremlæggelser, fremgår på læringsplatformen og skema-
lægningssystemet. 
Ikke-fremmøde ligestilles med udeblivelse fra en prøve, og forholdet registreres på samme måde. Det vil 
sige, det tæller som et prøveforsøg.  
Den studerende vil i denne situation få udleveret en erstatningsopgave. Uddannelsen udarbejder opgavefor-
muleringen til erstatningsopgaven, og angiver omfang samt tidspunkt for aflevering. Opgavebesvarelsen skal 
have et reelt fagligt indhold, og der skal inddrages relevant teori med reference til anvendt litteratur. Der 
gives besked via wiseflow om erstatningsopgaven er opfyldt eller ikke opfyldt, men der gives ikke feedback. 
Er erstatningsopgaven ikke afleveret rettidigt eller korrekt, eller er vurderet ikke godkendt til den studeren-
des 2. prøveforsøg, har den studerende ikke adgang til prøven og har dermed brugt et nyt prøveforsøg (i alt 
2).  

 

1. Læs UCNs eksamensregler afsnit 8.7 
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3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 

3.1 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Natur- og kulturformidling i et 
professionsperspektiv  

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven er en intern mundtlig prøve på baggrund af et eller flere eksamensspørgsmål og bedømmes efter 7-
trinsskalaen. Prøven er en individuel prøve. 

Prøvens omfang er 30 ECTS. 
 
Tidsrammen til eksaminationen er således: 
 

Forberedelse Eksamination Votering 

30 20 10 

 
 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement: Natur- og kultur-
formidling i et professionsperspektiv.  

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på intranettet. 

Prøven skal være bestået inden udgangen af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.  

Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prø-
ven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. 

 

Forudsætningskravene for deltagelse i prøve i det obligatoriske uddannelseselement: Natur- og kulturfor-

midling i et professionsperspektiv  

Nedenfor angives et antal dage med mødepligt, forstået som fysisk tilstedeværelse. På uddannelsens intranet 

vil de præcise kalenderdage for mødepligten fremgå. 

Forudsætningskrav 1: 

10 dages mødepligt i Forudsætningskrav 1. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Naturforstå-

else, herunder især økologi, naturforvaltning og naturgeografi og Kommunikation, formidlingsformer og –kon-

cepter samt oplevelsesdesign, Kulturforståelse og –analyse, kulturhistorie og kulturmøder og Oplevelsesøko-

nomi samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt 

iværksætteri med markedsforhold og økonomi. 

Forudsætningskrav 2: 
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Deltagelse i semestermessen med mundtligt oplæg med afsæt i én af de øvrige studieaktiviteter. Omfanget er 

5-10 minutter pr. gruppe. Der må gerne benyttes visuelle hjælpemidler. 

Ved manglende opfyldelse af ét eller flere forudsætningskrav har den studerende ikke adgang til prøven, og 

der bruges ét prøveforsøg. 

Individuelle erstatningsopgaver 

For at få adgang til omprøven ved manglende opfyldelse af Forudsætningskrav 1 (mødepligt) skal den stude-

rende udfærdige en individuel erstatningsopgave (24.000 tegn) omhandlende løsning af en opgave tilknyttet 

læringsmål til Forudsætningskrav 1. Indholdet i afløsningsopgaven skal være redeligt (jf. afsnit 12). 

For at få adgang til omprøven ved manglende opfyldelse af Forudsætningskrav 2 (mundtlig oplæg), skal den 

studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave (12.000 tegn) omhandlende løsning af en opgave til-

knyttet temaet i det obligatoriske uddannelseselement. Indholdet i afløsningsopgaven skal være redeligt (jf. 

afsnit 12). 

Indholdet i de enkelte forudsætningskrav, der gælder for at få adgang prøven i det obligatoriske uddannelses-

element skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). 

Erstatningsopgaven stilles af uddannelsen inden for en nærmere defineret tidsfrist. Hvis den studerende ikke 

afleverer erstatningsopgaven/erne rettidigt eller med et ikke redeligt indhold, afvises den studerende fra om-

prøven, og der bruges endnu et prøveforsøg (der er nu brugt 2 prøveforsøg). Det er uddannelsen, der vurderer, 

om afløsningsopgaven/erne opfylder forudsætningskravet/erne.  

 

3.2 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Faglig formidling i praksis 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven bedømmes individuelt og eksternt. Prøven erkombination af en mundtlig og skriftlig gruppeprøve på 
baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen.  
 
Gruppen skal bestå af 2-4 studerende.  
 
Prøvens omfang er 30 ECTS.. 
 
Tidsrammen er således: 
 

Gruppestørrelse Fremlæggelse (max) Eksamination Votering 

2 15 25 10 

3 20 30 10 

4 25 35 10 

 
Til eksaminationen laves en perspektiverende fremlæggelse af projektgruppen. Herefter eksamination af 
gruppens medlemmer.  
 
Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. 
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Omfang af det skriftlige produkt 

Gruppestørrelse Antal sider 

2 18-21 

3 21-24 

4 24-28 

 
En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, ab-
stract, figurer samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.  
 
Det skal klart fremgå af rapporten hvem der har skrevet hvad. Hver enkelt studerende skal minimum have 
skrevet 5 sider hver. 

Er de formelle formkrav ikke overholdt kan opgaven afvises. I tilfælde af en afvisning skal de studerende tilby-
des vejledning. 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Faglig formid-
ling i praksis. 

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. 
Prøven skal sammen med prøven i det obligatoriske uddannelseselement Natur- og kulturformidling i et pro-
fessionsperspektiv være bestået inden udgangen af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte uddan-
nelsen.  

 
Anvendelse af hjælpemidler 

Der kan bruges diverse elektroniske hjælpemidler til fremlæggelsen. 
 
Prøvens sprog 
Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. 

 

Forudsætningskravene for deltagelse i prøve i det obligatoriske uddannelseselement: Natur- og kulturfor-

midling i et professionsperspektiv  

Nedenfor angives et antal dage med mødepligt, forstået som fysisk tilstedeværelse. På uddannelsens intranet 

vil de præcise kalenderdage for mødepligten fremgå. 

Forudsætningskrav 3: 
5 dages mødepligt i Forudsætningskrav 3. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Kulturople-
velse og kulturinstitutioner og Kommunikation, formidlingsformer og –koncepter samt oplevelsesdesign. 
 
Forudsætningskrav 4: 
5 dages mødepligt i Forudsætningskrav 4. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Naturople-
velse, friluftsliv samt krop og sundhed og Oplevelsesøkonimi samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- 
og turismepolitik og offentlig forvaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. 
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Forudsætningskrav 5: 
Deltagelse i semestermessen med mundtligt oplæg med afsæt i prøven i det obligatoriske uddannelsesele-
ment: Faglig formidling i praksis. Omfanget er 5-10 minutter pr. gruppe. Der må gerne benyttes visuelle hjæl-
pemidler. 
 
 
 
Ved manglende opfyldelse af et eller flere forudsætningskrav har den studerende ikke adgang til prøven, og 
der bruges ét prøveforsøg. 
 
Individuelle erstatningsopgaver 

For at få adgang til omprøven ved manglende opfyldelse af Forudsætningskrav 3 (mødepligt) skal den stude-

rende udfærdige en individuel erstatningsopgave (24.000 tegn) omhandlende løsning af en opgave tilknyttet 

læringsmål til Forudsætningskrav 3. Indholdet i afløsningsopgaven skal være redeligt (jf. afsnit 12). 

For at få adgang til omprøven ved manglende opfyldelse af Forudsætningskrav 4 (mødepligt) skal den stude-

rende udfærdige en individuel erstatningsopgave (24.000 tegn) omhandlende løsning af en opgave tilknyttet 

læringsmål til Forudsætningskrav 4. Indholdet i afløsningsopgaven skal være redeligt (jf. afsnit 12). 

For at få adgang til omprøven ved manglende opfyldelse af Forudsætningskrav 5 (mundtlig oplæg), skal den 

studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave (12.000 tegn) omhandlende løsning af en opgave til-

knyttet temaet i det obligatoriske uddannelseselement. Indholdet i afløsningsopgaven skal være redeligt (jf. 

afsnit 12). 

Indholdet i de enkelte forudsætningskrav, der gælder for at få adgang prøven i det obligatoriske uddannelses-

element skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). 

Erstatningsopgaven stilles af uddannelsen inden for en nærmere defineret tidsfrist. Hvis den studerende ikke 

afleverer erstatningsopgaven/erne rettidigt eller med et ikke redeligt indhold, afvises den studerende fra om-

prøven, og der bruges endnu et prøveforsøg (der er nu brugt 2 prøveforsøg). Det er uddannelsen, der vurderer, 

om afløsningsopgaven/erne opfylder forudsætningskravet/erne.  

3.3 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Oplevelsesformidling i et interkulturelt 
perspektiv 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven er et internt skriftligt gruppeprojekt, der løses ved et praktisk formidlingsprodukt og en skriftlig rap-

port. 

Gruppen skal bestå af max 4 studerende. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Prøvens omfang er 30 ECTS. 

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af formidlingsproduktet og den skriftlige opgave. 
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Formkrav til den skriftlige praktikrapport 

Gruppestørrelse Antal sider Anslag* 

2 15-18 36.000-43.200 

3 18-22 43.200-52.800 

4 22-27 52.800-64.800 

* inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. 
Bilag er uden for bedømmelse. 
 
Forudsætninger for at gå til prøven 
Det skriftlige materiale, som udgør såvel bedømmelses-, samt eksaminations-/prøvegrundlaget skal:  

 Opfylde formkravene, jf. ovenstående 

 være afleveret rettidigt, jf. dokumentet Vigtige datoer, som findes på Intranettet 
 
Såfremt den studerende ikke opfylder alle prøvens formkrav, har den studerende brugt et prøveforsøg og 
har dermed 2 prøveforsøg tilbage til at bestå prøven. 
 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement: Oplevelses-
formidling i et interkulturelt perspektiv. 

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. 

Prøvens sprog 
Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. 
 

3.4 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Strategi og ledelse i formidlingsprojekter 

Forudsætninger for indstilling til prøven 

Der er 2 forudsætningskrav på 4. semester.  

Rammerne2 for gennemførelsen af forudsætningskravene er tilgængelige for de studerende på deres lærings-

platform, senest ved semesterstart. 

 

Se nærmere beskrivelse af forudsætningskrav under afsnit 2.1; Forudsætninger for at gå til prøverne, herun-

der deltagelsespligt. 

 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en gruppefremstillet skriftlig opgave, med ekstern 

censur.  

Der vil være individuel bedømmelse.  

 

2. Med ”rammerne” menes der oplysning af tidsmæssig placering, læringsmål samt form fx skriftlig, mundtlig, multiple choise el. lign. 
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Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Såle-

des foretages der ikke en selvstændig bedømmelse af projektet3. Nærmere beskrivelse af krav til den skrift-

lige og mundtlige præstation vil fremgå af prøvebeskrivelsen, der er tilgængelig på de studerendes lærings-

platform ved semesterstart. 

Gruppens medlemmer går individuelt til eksaminationen, og der vil være individuel bedømmelse/karakter-

givning af hver enkelt studerendes præstation 

Gruppen skal bestå af minimum 2 og maksimalt 4 studerende.  
 
Prøvens omfang er 30 ECTS. 
 
Prøven bedømmes efter 7- trinsskalaen. 
 
Formkrav til det skriftlige gruppeprojekt 

Gruppestørrelse Antal sider Anslag* 

2 18-21 43.200-50.400 

3 21-24 50.400-57.600 

4 24-28 57.600-67.200 

* inkl. mellemrum og fodnoter.  
Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 
 
Mundtlig prøve 
30 min. inklusiv votering.  
Prøvebeskrivelsen indeholder nærmere information omkring forventninger til indhold af den mundtlige ek-
samination. 
For studerende som først får adgang til prøven i 2. forsøg vil der blive tilrettelagt en individuel eksamination. 
 
Særligt om omprøve med mundtlig besvarelse på grundlag af en skriftlig gruppeopgave  
Studerende, der går til omprøve på grundlag af en gruppefremstillet skriftligt opgave, må ikke rette i den op-
gave, der er afleveret til den ordinære prøve. En evt. styrkelse af den skriftlige opgave i forbindelse med en 
omprøve, skal afleveres som et tillæg til opgaven med en tydelig angivelse af, hvem der har udarbejdet til-
lægget, og hvilken opgave tillægget refererer til.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er semesterets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning.  

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på WiseFlow. 

Anvendelse af hjælpemidler 
Hjælpemidler er tilladt til fremlæggelsen. 

Prøvens sprog 
Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. 

 

 

3. Når der er tale om en mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftligt gruppeprojekt, og der ikke skal gives en selvstændig karakter, er der ikke 
krav om individualisering, og hele gruppeprojektet indgår i bedømmelsen af den enkelte studerende. UCN eksamensregler afsnit 10.5.2 
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4. Praktik 

Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse 
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante 
erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for 
den studerendes mål for praktikken.  
 
Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken (jf. den fælles del af studieordningen), fastlægger den stude-
rende og praktikvejlederen i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Dette er efterføl-
gende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden.  
 
Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibi-
litet, som den færdiguddannede Natur- og kulturformidler må forventes at møde på arbejdsmarkedet.  
 
Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes i 
det afsluttende eksamensprojekt. 
 
  
Forudsætninger for at gå til prøven 
Den skriftlige praktikrapport som udgør såvel bedømmelses-, samt eksaminations-/prøvegrundlaget skal:  

 Opfylde formkravene, jf. nedenstående 

 Være afleveret rettidigt, jf. dokumentet Vigtige datoer, som findes på Intranettet 
 

Såfremt den studerende ikke opfylder alle prøvens formkrav, har den studerende brugt et prøveforsøg og har 
dermed 2 prøveforsøg tilbage til at bestå prøven. 
 
Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven er en intern skriftligt prøve.  Den studerende afleverer en praktikrapport, som bedømmes efter 7-
trins skalaen. 

Prøvens omfang er 30 ECTS 

Formkrav til den skiftlige praktikrapport 

Gruppestørrelse Antal sider Anslag* 

1 15-18 36.000-43.200 

* inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. 
Bilag er uden for bedømmelse. 
 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene praktikken, som fremgår af den fælles studie-
ordning. 
 
Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranetttet. 
 
Anvendelse af hjælpemidler 
Alle hjælpemidler tilladt. 
 
Sprog 
Prøven afvikles på det primære undervisningssprog. 
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5. Valgfri uddannelseselementer 

Indhold 
De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompe-
tencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til natur- og kulturformid-
lingsområdet.  
 
Desuden er det muligt at tage moduler på op til 10 ects på en anden uddannelse/institution. Studieforløbet 
godkendes af studielederen. 

Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk og/eller prak-
tisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen. 
 
ECTS-omfang 

De valgfri uddannelseselementer kan udbydes med følgende ECTS-omfang: 10 ECTS.  

Prøver og tilrettelæggelse 
Prøven er en intern individuel skriftlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Formkrav til den skriftlige besvarelse 

Gruppestørrelse Antal sider Anslag* 

1 5-7 12.000-16.800 

* inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. 
Bilag er uden for bedømmelse. 
 
Forudsætninger for at gå til prøven 
 
Det skriftlige materiale, som udgør såvel bedømmelses-, samt eksaminations-/prøvegrundlaget skal:  

 Opfylde formkravene, jf. ovenstående 

 være afleveret rettidigt, jf. dokumentet Vigtige datoer, som findes på Intranettet 
 
Såfremt den studerende ikke opfylder alle prøvens formkrav, har den studerende brugt et prøveforsøg og 
har dermed 2 prøveforsøg tilbage til at bestå prøven. 
 

Læringsmål 

Viden 
Den studerende har viden om 

 det/de valgte emners teori og praksis. 

 det/de valgte emners relevans i forhold til natur- og kulturformidlingsområdets teori og praksis. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt problemstilling inden for natur- og 

kulturformidlingsområdet 



Studieordning - Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling - institutionsdel   
 

University College Nordjylland 14/19 

 diskutere procesmæssige og analytiske færdigheder knyttet til det/de valgte emner 

 vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de valgte emner 

 formidle centrale resultater 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

 selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller praksis 

 perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige emneområder 

Tidsmæssig placering 
De valgfri uddannelseselementer er placeret på uddannelsens 6. semester. 
 

Prøvens sprog 
Prøven afvikles på det primære undervisningsprog.  
 

6. Professionsbachelorprojektet 

For krav til professionsbachelorprojektet samt læringsmål henvises til fælles delen af studieordningen for Na-
tur- og kulturformidlingsuddannelsen. 

Forudsætninger for at gå til prøven  
Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal  

 opfylde formkravene til professionsbachelorprojektet, jf. den fælles del af studieordningen 

 være afleveret rettidigt, jf. dokumentet vigtige datoer, som findes på Intranettet 
 
Ikke korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven, at den studerende ikke 
kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. 

Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven bedømmeseksternt, og er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt, som udgør såvel ek-
saminations- og bedømmelesgrundlag. Prøven er en individuel prøve eller en gruppeprøve efter den stude-
rendes valg. 
 
Der gives én individuel samlet karakter ud fra en individuel vurdering af den skriftlige og den mundtlige præ-
station. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
 
Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af max 2 personer. 
 
Omfang af det skriftlige produkt 

Gruppestørrelse Antal sider Anslag* 

1 25-30 60.000-72.000 

2 40-45 96.000-108.000 
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*En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt 
bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.  
 
Professionsbachelorprojektet skal desuden indeholde et engelsk abstract på max ½ normalside. Abstractet 
skal optræde før indholdsfortegnelsen og tæller ikke med i bedømmelsen.  
 

Gruppestørrelse Fremlæggelse (max) Eksamination Votering 

1 10 20 10 

2 20 30 10 

Prøvens omfang er 20 ECTS 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne er læringsmålet for prøven = Læringsmålene for det afsluttende eksamenspro-
jekt/professionsbachelorprojektet, jf. den fælles del af studieordningen. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. 

Prøvens sprog 
Dansk/Engelsk. 

7. Afmelding fra prøver 

Regler om afmelding fra prøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser 

8. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet 
Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre 4. semester 
og praktiksemestret (5. semester) i udlandet.  
  
Ved forhåndsgodkendelse af studieophold udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at 
dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i for-
bindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente 
de nødvendige oplysninger. 
 
Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter 
reglerne om uddannelsen. 

9. Anvendte undervisningsformer 

På Natur- og kulturformidlinguddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som til sammen 
skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne studieord-
ning. 
 
De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, løsning af opgave og projektar-
bejde i grupper. Arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og projekter, fremlæggelser i 
grupper og for hele holdet, tværfaglige temaforløb og meget andet anvendes ligeledes. 
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Endvidere tilbydes forskellige aktiviteter som kan medvirke til at fremme den enkeltes læring. Fx  individuel 
vejledning. I undervisningen er der fokus på en natur- og kulturformidlers arbejdsprocesser for herigennem 
at understøtte udviklingen af professionens færdigheder og kompetencer. 
 

10. Merit for de valgfri uddannelseselementer 
Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddan-
nelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som ved andre uddannelser. 
 
Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke udbydes af uddan-
nelsen. 

11. Redelighed 

Indholdet i de enkelte studieaktiviteter, der gælder som forudsætninger for at gå til prøve, skal som minimum 

være redeligt. Redelighed skal her opfattes som ordentligt i betydningen reel. Det skal fremgå, at de(n) stude-

rende har gjort et hæderligt forsøg på at udarbejde aktiviteten. Der må ikke snydes eller stjæles. Hvis den 

pågældende studieaktivitet ikke er redelig, herunder er (delvis) plagieret, kan opgaven afvises. 

Ikke overholdelse af indholdskrav: 

Det er den enkelte underviser, der vurderer om indholdet er redeligt. I tilfælde hvor indholdet ikke er redeligt 

inddrages studielederen, og der kan sanktioneres.  

Hvis en skriftlig opgave ikke er udarbejdet med et redeligt indhold, eller hvis den indeholder fx tekst, figurer, 

tabeller, skabeloner, som andre har ophavsret til (plagiat) uden henvisning, vil den blive afvist. Deltagelses-

pligten og dermed det indholdsmæssige forudsætningskrav er ikke opfyldt og ligestilles dermed som udebli-

velse fra prøven. Den studerende har herved brugt et prøveforsøg. 

En afvisning af opgaven samt ikke overholdelse af formelle krav vil tillige blive noteret som en ikke opfyldelse 

af studieaktivitet, set i relation til udmeldelse og modtagelse af SU. 

12. Deltagelsespligt 

For at studiets undervisningsformer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder aflevering/fremlæggelse 
af opgaver/projekter. 
 
Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, fremgår under be-
skrivelsen af den enkelte prøve.  

13. Kriterier for vurdering af studieaktivitet 

Studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år (mang-
lende studieaktivitet), udskrives af uddannelsen. 
 
Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret 
sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for 
disse forhold.  
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Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensations-
ansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. 
 
Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende 
gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at ved-
kommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved 
uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation.  
Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende.  

14. Fremmedsprog 

Uddannelsens undervisningsmateriale er på dansk og engelsk og dele af undervisningen vil foregå på en-
gelsk. 
 
Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. 

14.1 Eksamenssprog 

Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk. 
 
Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formule-
ringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller det afsluttede eksamensprojekt, samt 
de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgnin-
gen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.  

15. Adgang til prøver 

Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Ved til-
melding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i 
prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. 
 
En bestået prøve kan ikke tages om. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Den 
studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prø-
vegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige for-
hold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå. 
 
Ny prøve skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afholdes ved 
institutionen, eventuelt som sygeprøve. Den eller de prøver, den studerende efter studieordningen skal del-
tage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart  være bestået inden udgangen af den studerendes 
1. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.  
 
Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prø-
ven eller prøverne , hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

16. Afholdelse af syge- og omprøver 

Regler om afholdelse af syge- og omprøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannel-

ser. 
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17. Hjælpemidler 

Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 

18. Særlige prøvevilkår 

Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevil-
kår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra an-
søgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en læge-
attest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for 
helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. 
 
Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen 
hjælpemidler er tilladt.  
 
Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før 
prøvens afvikling. 

19. Eksamenssnyd 

En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er ud-
færdiget uden uretmæssig hjælp. 

19.1 Brug af egne og andres arbejde - plagiat 

Regler om brug af egne og andres arbejde -plagiat findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grund-

uddannelser. 

19.2 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved 
eksamen 

Regler om disciplinære foranstaltniger i tilfælde af eksamenssnyt og forstyrrende ved eksamen findes på 

UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 

20. Klager over prøver og anke af afgørelser 

Regler om klager over prøve og anke af afgørelser findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grundud-

dannelser. 

21. Dispensation 

Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne institutionellle del af studieordningen, der alene er fastsat 
af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensar-
tet dispensationspraksis. 
 

22. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
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Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2017 og har virkning for alle de 
studerende, som er påbegyndt uddannelsen i september 2017, og som senere bliver indskrevet på uddan-
nelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere.  
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