Oversigt over censorvederlag. Tekstilformidleruddannelsen
Alle vederlag aflønnes efter sats B
Prøve

Beskrivelse

Skriftligt omfang

Mundtlig + votering

Tekstilprøve
efter 2. sem.

Prøven er individuel.
En projektbeskrivelse med
udgangspunkt i en selvvalgt
problemformulering, som indeholder en
redegørelse for ide til produkt,
beskrivelse og visualisering af processen
og perspektivering i forhold til et af
uddannelsen givent emne
Et tekstilt produkt
En mundtlig fremlæggelse

Maximum 5 normal sider

20 min inkl. votering

Norm = samlet vederlag
inkl. votering,
opgavelæsning,
forberedelse mm.
1 stud - 60 min

Formidlingsfag
efter 4. sem.

Prøven er individuel eller i gruppe.
En skriftlig del, som gengiver den
studerendes arbejde med
problemformuleringen.
En mundtlig del, som varer maksimalt 30
minutter inklusiv votering. Den
studerendes mundtlige oplæg må ikke
vare mere end halvdelen af
eksaminationstiden. Resten skal bruges
til uddybende spørgsmål og diskussion.
Ved gruppeprøve varer eksaminationen
yderligere 10 minutter pr.
gruppemedlem ud over det første
medlem.
En visualisering, der indgår i den

Minimum 8, maksimum 11
normalsider.
Arbejder de studerende i
grupper, øges antallet af
sider med minimum 4,
maksimum 5 normalsider
pr. gruppemedlem ud over
første medlem.

Inkl. votering
1 stud – 30 min
2 stud – 45 min
3 stud – 60 min
4 stud – 75 min

1 stud - 60 min
2 stud – 90 min
3 stud – 120 min
4 stud – 150 min

mundtlige del, dvs. et materiale, som kan
bestå af produkter, plancher, skitser eller
lignende, der kan belyse den valgte
problemstilling og bidrage til løsningen af
problemformuleringen.
Kulturfag
6. sem.

Prøven er individuel.
Prøven stilles af uddannelsen og består
af et overordnet emne, inden for hvilket
den studerende selv vælger en eller flere
genstande, som analyseres og sættes ind
i en kulturel sammenhæng.

Bachelorprojekt Prøven er individuel eller i gruppe på
7. sem.
max 2 studerende.
En skriftlig afhandling
I den skriftlige afhandling skal den
studerende redegøre for, analysere,
diskutere og vurdere den indsamlede
viden til løsning af en selvvalgt
problemformulering.
Et tekstilt produkt
Det tekstile produkt består af elementer
fra beklædningsformgivning og de øvrige
tekstile fagområder.
En mundtlig prøve
Den mundtlige prøve består af den
studerendes mundtlige fremlæggelse og
perspektivering af den skriftlige
afhandling og det tekstile produkt. Ved
prøven uddybes den tekstile
designproces visuelt.

Den skriftlige opgave har
et omfang på minimum 7
og maksimum 10
normalsider.

Den skriftlige opgave har
et omfang på minimum 20
og maksimum 25
normalsider.
Ved gruppeprøve øges
antallet af normalsider
med 10-12 normalsider.

1 stud = 60 min

Inkl. votering
1 stud – 60 min
2 stud – 90 min

1 stud = 180 min
2 stud = 270 min

