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KULTUREN

I DET SENMODERNE SAMFUND
–  L O K A L E  O G  G L O B A L E  U D F O R D R I N G E R

( 1 5  E C T S  P O I N T S )

I flera år har ledare och medarbetare inom kultursektorn

efterfrågat kompetensutveckling i form av påbyggnads- och

vidareutbildning.  Därför har Lunds Universitet, Roskilde

Universitetscenter, Malmö högskola och Københavns Uni-

versitet i tätt samarbete utvecklat en kurs på kandidatnivå,

som fokuserar på kultursektorns behov.

Kurset er på 15 ects, 10 poäng, ¼ årsværk gennemført over

½ år. Kurset afvikles i efteråret/hösten 2005 med start

1. september.

Kurset drøfter kulturelle, sociale og globale udviklings-

tendenser i det senmoderne samfund, herunder byerne.

Hvilke lokale og globale udfordringer står kulturinstitution-

erne over for i de kommende år? Hvordan styrer og udvikler

man institutionerne, så de matcher samfundsudviklingens

skiftende behov?

Kursets grundidé er at deltagerne skal nyde godt af hin-

andens arbejdserfaringer inden for kultursektoren, og med

deltagelse af danske og svenske deltagere udstrækkes

erfaringsudvekslingen til at gå på tværs af Øresund.



Då kursen är utvecklad av danskar och svenskar används båda

språken i broschyren.

KURSETS INDHOLD

Kurset diskuterer forholdet mellem kulturelle oplevelsesformer

og udviklingen af samfundet/byerne. Hvilken kulturel adfærd

har forskellige grupper af befolkningen? Hvordan forholder

udviklingen af kultur- og oplevelsessektoren sig i forhold til

samfundsudviklingen i øvrigt?

Talar man i dag om kultur är det underförstått att det är en

urban kultur, en stadens kultur som åsyftas. Staden är den

grogrund och mötesplats ur vilken en levande kultur uppstår.

Men staden har alltid varit föränderlig och dess villkor för kul-

turen skiftande, liksom kulturens syn på och visioner om

staden. Med udgangspunkt i olika urbane miljøer får

studenten redskaber til at analysere sin samtid og får kundskab

om kulturens forskellige kredsløb. Et varieret kulturliv anses som

ett væsentligt parameter for udviklingen af en bys kulturelle,

sociale og økonomiske trivsel. Hermed rejser kurset spørgsmål

vedrørende den lokale kulturs rolle i et globalt samfund og vice

versa. Oplevelsesindustrien spiller en stadig større økonomisk

rolle og mange større og mindre byer ønsker at være med i en

sådan udvikling.

I 90’erne kom også bølgen med new public management til

kultursektoren med resultatkontrakter, kvalitetsstyring og

handlingsorienteret ledelse. Der er blevet stillet større krav om

samarbejde med erhvervslivet og fra politisk hold kommer der

krav om stigende belægnings-procenter og/eller ønske om

censur. Samtidig udvikler det senmoderne samfund sig mod

individualisering og fragmentering. På kurset vil der blive set

på den samfundsmæssige udvikling og ændringer i

kulturpolitikken, præsenteret teorier om offentlig ledelse samt

værdi-, kvalitetsstyrings- og evalueringsteorier.

UNDERV ISN INGSFORM

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, 2-dages

internatseminarer, diskussioner, vejledning og projektarbejde i

grupper, som sammensættes af personer fra begge sider af

Øresund. Undervisningen veksler mellem de fire universiteter.

Dermed stifter de studerende bekendtskab med alle fire

uddannelsesinstitutioner. Litteraturen vil overvejende være på

svensk, dansk og engelsk.

EKSAMEN

Projektopgave – gerne udarbejdet i grupper – med eksamination

efter 13-skalaen (som kan oversättas till den svenska skalan). Der

arbejdes med en skriftlig opgave som kan kombineres med

andre fremstillingsformer i form af film, radio, billeder ol. Samlet

skal opgaven demonstrere overblik og dybde i projektarbejdet.

ADGANGSKRAV

To års relevant erhvervserfaring og en kandidatgrad eller

bachelorgrad i et fag inden for området. Bachelorlignende

uddannelser vil også kunne komme i betragtning.

DELTAGERPR IS

Deltagerprisen er 5.000 dkk

Vilka lokala och globala utmaningar står
kulturinstitutionerna inför de kommande åren?



ANSØGNING OG FRIST

Ansøgningsfristen er 1. juni 2005 – og ansøgningsskemaet aftrykt

i denne brochure skal anvendes. Det kan også findes

elektronisk på www.hum.ku.dk/aabent/.

Ansøgningen sendes til: Åbent Universitet Sekretariat, Køben-

havns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S,

Danmark.

INFORMAT ION

Yderligere oplysninger kan fås hos Ole Krarup Jensen,

okj@fak.hum.ku.dk, tlf. +45 3532 8089, Det Humanistiske

Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S, Danmark.

OPTAGELSE

Hvis du har spørgsmål til ansøgning om optagelse kan du

kontakte Åbent Universitets Sekretariat på tlf. +45 3532 8032

(kl. 11–15).

FLEKS IBEL  MASTER

Vi forventer at få mulighed for at udvide efteruddannelsen til

en fleksibel masteruddannelse, hvor det skitserede kursus indgår

som introduktionsmodul. En sådan masteruddannelse kan

fuldføres enten på ét af de fire universiteter, eller man vælger

enkelte moduler fra flere af de involverede universiteter. En

masteruddannelse er på 1 årsværk afviklet over 2 år og retter

sig især mod personer i erhverv.

LEKT IONSPLAN

Undervisningen finder sted på skift på de 4 universiteter.

Introduktionsseminar – torsdag/fredag 8.–9. september. Sted

»Søminestationen«, Dragerupvej 16, Holbæk. Her introduceres

til de faglige temaer og deltagernes interesseområder. Start

kl. 12 og slut næste dag kl. 15.

Herefter følgende onsdage:

 14. september 13–17

21. september 13–17

28. september 13–17

  5. oktober 13–17

12. oktober 13–17

19. oktober efterårsferie/höstlov

26. oktober 13–17

Midtvejsseminar torsdag/fredag 3. til 4. november. Sted

»Søminestationen«, Dragerupvej 16, Holbæk. Her startes

projekter/opgaverne. Start kl. 12 og slut næste dag kl. 15.

Herefter følgende onsdage:

  9. november 13–17

16. november 13–17

23. november 13–17

30. november 13–17

 7. december 13–17

14. december 13–17

Projektopgaven skal afleveres i starten af januar og eksamen

finder sted midt i januar 2006.

Grafisk form: Albin Balthasar Lundmark

Hur styr och utvecklar man institutionerna,
så att de matchar samhällsutvecklingens
skiftande behov?



Statsborgerskab:            Dansk               Svensk              Andet land:

Cpr.nr./personnr:

Fornavn(e):

Efternavn:

Adresse:

Postnr:                           By:                                                                                          Land:

Telefon (hjem):                                                                               Telefon (arb):

Telefon (mobil):

Oplysninger til Danmarks statistik. Jag er (sæt X):           I beskæftigelse             Ledig             Andet

  Kursus: Kulturen i det senmoderne samfund – lokale og globale udfordringer

  OPLYSNINGER OM TIDIGERE UDANNELSER

  (uddannelse over gymnasialt niveau)

  Mellemlang videregående uddannelse:

  Bacheloruddanelse:

  Kandidatuddanelse:

  Anden uddanelse:

  Dato:                      Underskrift:

Udfyldes af Åbent Universitet:

Ansøgningsnr.

Modtaget dato:

ANSØGNING OM OPTAGELSE  PÅ ÅBENT UNIVERS ITET  2005–2006

Ansøgningen sendes til:

Åbent Universitet Sekretariat, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S, Danmark.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2005.

Ansøgningsskemaet aftrykt i denne brochure skal anvendes – det kan også findes elektronisk på www.hum.ku.dk/aabent/

Følgende bilag anbefales vedlagt ansøgningen:

 • Bevis for bachelor- og kandidatuddannelse eller lignende over gymnasialt niveau

 • CV for erhvervserfaring/arbetserfarenhet (min. 2 år)

 • Evt. en kort motiveret ansøgning


