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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Bacheloruddannelsen i Klassisk Arkæologi ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i 
henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse 
nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Antropologi, 
Arkæologi og Lingvistik, Studienævnet for Klassisk Arkæologi. 
 
Studiet Klassisk Arkæologi er udforskningen af de græsk-romerske materielle kulturer i 
Middelhavsområdet med særlig vægt på perioden fra ca. 1000 f.Kr. til og med Konstantin den Store. 
Fagområdet er karakteriseret ved en række metoder til udgravning, survey og analyse af antikke levn 
med henblik på en fortolkning af oldtidens samfund og kultur i Middelhavsområdet. Med 
udgangspunkt i de materielle levn belyses forskellige aspekter af oldtidens kultur og samfund såsom 
bysamfund og helligdomme, herunder topografi, arkitektur, skulptur, keramik, samt kolonisation, 
handelsforbindelser og fredelige som ikke-fredelige kontakter, der indsættes i en større kontekst ved 
relatering til den skriftlige overlevering og de historiske rammer. Der inddrages endvidere beslægtede 
kulturer i et omfang, der er relevant for forståelsen af forholdene i Middelhavsområdet. 
 
§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er at  

• indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder 
fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og 
kunnen,  

• give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den 
studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse 
problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og  

• give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse 
på en kandidatuddannelse.  

 
§ 3. En bacheloruddannelse med centralt fag i Klassisk Arkæologi giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Et klart overblik over Middelhavslandenes antikke kulturs materielle levn og historie fra 1000 
f.Kr. til og med Konstantin den Store 

• Sikkerhed i at anvende fagets metoder som typologi, klassifikation, dateringsmetoder, 
ikonografi, stil- og billedanalyse på et givent materiale samt til at analysere givne 
problemstillinger inden for den antikke kulturs materielle levn 

• Overordnet kendskab til at karakterisere forskellige kulturer på grundlag af de materielle levn 
samt til at analysere de problemstillinger, der opstår i forbindelse med kulturmøder 

• Overordnet forståelse af kildekritiske vurderinger af skriftlige såvel som materielle kilder 
• Overordnet forståelse for brugen af genstande som kildemateriale til kulturanalyser 
• Sikkerhed inden for det klassisk arkæologiske fagområde både teoretisk og praktisk 
• Sikkerhed i vidensindsamling inden for forskellige emneområder 
• Sikkerhed i informationssøgning 
• Kendskab til etiske problemstillinger og moderne kulturarvsproblematikker 
• Kendskab til fælleshumanistiske videnskabsteoretiske retninger og problemstillinger 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Evnen til at strukturere og overskue et givent stof og udlede de vigtigste pointer 
• Evnen til at analysere videnskabelige problemstillinger 
• Evnen til at arbejde metodisk og kritisk at anvende metoder og teorier samt gennemskue 

disses betydning for resultatet 
• Evnen til at anvende arkæologiske metoder i forbindelse med feltarbejde og forståelse for de 

bagvedliggende teorier samt digital registrering    
• Evnen til at udføre selvstændigt arbejde samt strukturere egen læring 
• Evnen til samarbejde - for eksempel i forbindelse med feltprojekter - i et tværfagligt og som 

oftest internationalt miljø 
• Evnen til at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i Klassisk Arkæologi forudsætter en gymnasial adgangsgivende 
eksamen med A-niveau i oldgræsk og latin  
 
Stk. 2. Studerende, der ved studiestart ikke opfylder kravet om A-niveau i oldgræsk og latin, skal i 
tilknytning til bacheloruddannelsen bestå propædeutisk prøve i oldgræsk og latin. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat 
uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære 
foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. 
Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende 
studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig 
orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. En bacheloruddannelse med Klassisk Arkæologi som centralt fag består af 2 års studier i klassisk 
arkæologi kombineret med 1 års studier inden for et andet fagligt område eller 2 ¼ års studier i 
klassisk arkæologi kombineret med ¾ års studier inden for et andet fagligt område. 
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS point, jf. § 18. 
 
Stk. 3. I tilknytning til uddannelsen er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 30 eller 60 
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ECTS point, jf. § 4, Stk. 2. 
 
§ 7. Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb 
relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere 
discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og 
kompetencer. 
 
§ 8.  En bacheloruddannelse med hovedvægt i det humanistiske område giver ret til betegnelsen BA 
med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: 
Bachelor of Arts (BA) Classical Archaeology. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages 
om. 
 
§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Klassisk 
Arkæologi kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i 
usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med Bestået/Ikke bestået. 
 
§ 13. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige 
opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt 
over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen 
nødvendige niveau. 
I forløb, hvor kravet om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse ikke opfyldes, afsluttes 
istedet med en bunden skriftlig prøve af fire timers varighed med samme bedømmelsesform, som 
gælder for det pågældende forløb ved aktiv deltagelse, dog altid med intern censur. Et petitum på 
omkring 2000 sider opgives af faglæreren. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller 
emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål 
eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
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§ 15. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, 
der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes 
individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af tre studerende. 
 
§ 16. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, 
fastsætter studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. For prøver, der indgår i førsteårsprøven, jf. § 28, skal resultatet af første forsøg være meddelt 
den studerende inden 1. august.  
 
Stk. 4. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet 
hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår 
bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
 
Stk. 5. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 
godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne 
bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan 
tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på 
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende 
fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal 
bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
§ 18. ECTS point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet 
offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement, 
der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om 
universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af 
ECTS point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum opregnes uden illustrationer. 
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§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum, inkl. noter). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
 
§ 22. Studienævnet for Klassisk Arkæologi kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 23. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Klassisk Arkæologi kan afvikles på to måder:  

• 2 års grundfag kombineret med et etårigt suppleringsfag 
• 2 ¼ års grundfag kombineret med ¾ års individuelt tilrettelagt tilvalg 

 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Klassisk Arkæologi består af følgende ni moduler: 

- Introduktion til Antikken. Modulet vægter 30 ECTS point i uddannelsen 
- Skulpturen i det antikke samfund. Modulet vægter 20 ECTS point i uddannelsen 
- Udgravning, teori og praksis. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Studium Generale. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Græsk keramik. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Tema. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Antikkens topografi og arkitektur. Modulet vægter 20 ECTS point i uddannelsen 
- Prima vista. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Bachelorprojekt. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen 

 
Stk. 2 Modulet Introduktion til Antikken består af følgende discipliner: 

- Introduktion til klassisk arkæologi 
- Informationssøgning 
- Antikkens kulturhistorie 

 
Stk. 3. Modulet Skulpturen i det antikke samfund består af følgende discipliner: 

- Græsk skulptur 
- Romersk skulptur 

 
Stk. 4. Modulet Udgravning, teori og praksis består af følgende discipliner: 

- Udgravningsteori og praksis 
 
Stk. 5. Modulet Studium Generale består af følgende discipliner: 

- Studium Generale 
 
Stk. 6. Modulet Græsk keramik består af følgende discipliner: 

- Græsk keramik 
 
Stk. 7. Modulet Tema består af følgende discipliner: 

- Tema 
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Stk. 8. Modulet Antikkens arkitektur og topografi består af følgende discipliner: 
- Græsk topografi og arkitektur 
- Romersk topografi og arkitektur 

Stk. 9. Modulet Prima vista består af følgende discipliner: 
- Prima vista 

 
Stk. 10. Modulet Bachelorprojekt består af udarbejdelsen af et større skriftligt projekt.  

 
Stk. 11. Kombinerer den studerende sit centrale fag med et suppleringsfag aflægges bachelorprojektet 
som en del af dette. 
 
§ 25. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Introduktion til Antikken 
 
§ 32 Introduktion til klassisk 
arkæologi  
 
§ 33 Informationssøgning 

§ 34 Antikkens kulturhistorie 

 
 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 

 
 
 
15 
 
5 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
 
BE/IB 
 
BE/IB 

 
 
 
1. semester 
 
1. semester 
 
1. semester 

Skulpturen i det antikke samfund 
 
§ 37 Græsk skulptur 
 
§ 38 Romersk skulptur 

 
 
Intern 
 
Intern 

 
 
10 
 
10 

 
 
BE/IB 
 
7-trinsskala 

 
 
2. semester 
 
2. semester 

Udgravning, teori og praksis 
 
§ 41 Udgravning 

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
BE/IB 

 
 
2. semester 

Studium Generale 
 
§ 44 Studium Generale 

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
BE/IB 

 
 
3. semester 

Græsk keramik 
 
§ 47 Græsk keramik 

 
 
Ekstern 

 
 
10 

 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 

Tema 
 
§ 50 Tema 

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 

Antikkens topografi og arkitektur 
 
§ 53 Græsk topografi og 
arkitektur 
 
§ 54 Romersk topografi og 
arkitektur 

 
 
 
Intern 
 
 
Ekstern 

 
 
 
10 
 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
4. semester 
 
 
4. semester 

Prima vista 
 
§ 57 Prima vista 

 
 
Ekstern 

 
 
10 

 
 
7-trinsskala 

 
 
4. semester 

Bachelorprojekt 
 
§ 60 Bachelorprojekt 

 
 
Ekstern 

 
 
15 

 
 
7-trinsskala 

 
 
5./6. semester 
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Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Græsk keramik, når prøverne i modulet 
Introduktion til Antikken er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Prima vista, når enten modulet i Skulpturen i 
det antikke samfund eller Antikkens topografi og arkitektur samt Græsk keramik er bestået.  
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Prima vista, når enten græsk eller latinsk 
propædeutik er bestået.  
 
Stk. 4. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige andre prøver 
på de to første år af bacheloruddannelsen er bestået. 
 
§ 27. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne 
fortsætte uddannelsen, deltage i prøverne i modulet Introduktion til antikken, som indgår i 
førsteårsprøven.  
 
Stk. 2. Prøverne i henhold til Stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter 
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
  
Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med Stk. 2 bortfalder adgangen 
til et nyt eksamensforsøg. 
 
§ 28. Hvis prøverne i henhold til § 27 ikke er beståede inden udgangen af første studieår, kan den 
studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden 
udgangen af september. 
 
§ 29. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan 
give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner  
 
§ 30. Modulet Introduktion til Antikken består af følgende discipliner: 

- Introduktion til klassisk arkæologi 
- Informationssøgning 
- Antikkens kulturhistorie 

 
§ 31. Modulet Introduktion til Antikken giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• overordnet kendskab til fagets grundlæggende metoder, materialegrupper, typologisk og 
stilistisk udvikling, periodeinddeling og betydningen af den materielle kulturs levn 

• forståelse for forhold og sammenhænge i oldtidens samfund herunder den politiske udvikling fra 
tyranner over demokrati og hellenistiske kongedømmer til kejsertid 
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• overordnet forståelse af forholdet mellem litteratur og arkæologi i de forskellige perioder 
• overordnet forståelse for antikkens kulturhistorie 
• kendskab til brugen af IT og fagrelaterede databaser til litteratur- og informationssøgning 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• evnen til at danne sig et sammenhængende overblik over et stort komplekst materiale og bruge 
dette overblik som referenceramme, når nye materialegrupper inddrages 

• evnen til at se på og beskrive en genstand eller et monument objektivt og tolke det på baggrund 
af en større kontekst 

• evnen til kvalificeret litteratur- og informationssøgning  ved hjælp af IT og fagrelaterede 
databaser samt at vurdere kildens brugbarhed til et videnskabeligt formål 

 
§ 32. Introduktion til klassisk arkæologi (Introduction to Classical Archaeology) 
Disciplinbeskrivelse  
Disciplinen giver en generel introduktion til hovedmonumenterne inden for den græske og italisk-
romerske arkæologi i perioden fra ca. 1000 f.Kr. til og med Konstantin den Store. Der lægges i 
forløbet vægt på kronologi, stil og typologi, ligesom der introduceres til fagets historie og 
grundlæggende metoder inden for genstands- og monumentbeskrivelse, dateringskriterier og 
klassifikation. Den studerende indføres i hovedlokaliteter som Athen, Delfi og Olympia, Rom, Pompeji 
og Ostia. Undervisningen former sig som forelæsninger og dialog med udgangspunkt i grundbøger og 
artikler. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere et overordnet kendskab til fagets perioder, stilarter, typologi 
klassifikation og samt til dateringskriterier og metoder inden for beskrivelse, monumentanalyse og 
informationssøgning. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Et emne indenfor græsk eller romersk arkæologi aftales med faglæreren. Besvarelsen må ikke 
overskride 10 normalsider. Forudsætningen for at kunne skrive Introduktionsopgaven er, at den 
mindre opgave i Informationssøgning (§ 33 stk. 3) er godkendt. Der fordres aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
 
Petitum: En grundbog inden for henholdsvis græsk og romersk arkæologi, tekster om fagets metode, 
historie samt om kronologi og dateringskriterier. Omfang 1500 sider, opgives af faglæreren. Dertil 
kommer speciallitteratur til de skriftlige hjemmeopgaver. 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS point. 
 
§ 33. Informationssøgning (Information Retrieval) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen Informationssøgning er at give den studerende redskaber til brug af 
informationsteknologi samt evnen til kritisk at vurdere den søgte information. Ligeledes vil den 
studerende blive introduceret til brugen af de vigtigste fagrelaterede databaser. Undervisningen vil 
fortrinsvist forme sig som øvelsestimer. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne dokumentere kendskab til de i den klassiske arkæologi anvendte metoder 
med vægt på informationssøgning indeholdende en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde ved 
informationssøgningen samt beskrivelse af et givent monument. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
I forbindelse med undervisningen afleveres en mindre skriftlig hjemmeopgave. Besvarelsen må ikke 
overskride tre normalsider. Opgaven skal godkendes af faglæreren fra disciplinen Introduktion til 
klassisk arkæologi inden aflevering af den større frie skriftlige opgave (§ 32 stk. 3). Den mindre 
skriftlige hjemmeopgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele 
af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Der fordres aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Godkendes af faglæreren, Bestået/Ikke bestået.  
Vægtning: 5 ECTS point. 
 
§ 34.  Antikkens kulturhistorie (History of Greek and Roman Civilization) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen introducerer den studerende til hovedlinjerne i antikkens kulturhistorie, ca. 1000 f.Kr. til og 
med Konstantin den Store. 
Med udgangspunkt i de historiske rammer og perioder gives et overblik over oldtidens samfund herunder 
den politiske udvikling fra tyranner over demokrati og hellenistiske kongedømmer til kejsertid i både det 
græske og italiske område. Der fokuseres blandt andet på den skriftlige overlevering herunder skriftens 
opståen, forskellige litteraturgenrer samt det overordnede forhold mellem litteratur, kunst og arkæologi.  
Disciplinen tilrettelægges i fællesskab med Afdeling for Klassisk Filologi. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Gennem deltagelse i undervisningen skal eksaminanden dokumentere et overordnet kendskab til den 
antikke kultur, herunder samspillet mellem de materielle levn, litteratur, historie og samfundsforhold. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Petitum: 1100 sider. Litteratur om antikkens historie, litteratur og arkæologi samt supplerende tekster om 
emner som for eksempel religion og filosofi. 
Prøveform: Der fordres aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
Censur og bedømmelse: Intern, Bestået/Ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 35. Modulet Skulpturen i det antikke samfund består af følgende discipliner: 

- Græsk skulptur 
- Romersk skulptur 
 

§ 36.  Modulet Skulpturen i det antikke samfund giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• generelle kundskaber og grundlæggende metoder inden for udforskningen af den græske og 
romerske skulptur i perioden 1000 f.Kr. til og med Konstantin den Store 



 

 11

• et indblik i de forskellige perioders skulptur i det offentlige, private og sakrale rum samt 
kendskab til billedhuggere, teknik, værksteder, stenbrud, regionale karakteristika og 
problemstillinger som skulpturens funktion og stats- og portrætproduktionen 

• viden om den græske og romerske skulpturs udvikling og form samt en forståelse for at 
indplacere en given skulptur i den rette kontekst 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• evnen til mundtligt at formidle et fagligt stof samt faglige problemstillinger 
• kildekritiske kompetencer i form af en vurdering af de materielle levn i forhold til den 

skriftlige overlevering 
• evnen til at omarbejde et mundtligt oplæg til en skriftlig fremstilling 

 
§ 37. Græsk skulptur (Greek Sculpture) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Emneområdet omfatter hovedmonumenterne inden for den græske skulptur fra dens opståen til 
udgangen af den hellenistiske periode (ca. 1000-30 f.Kr.). Emneområdet omfatter såvel arkitektonisk 
skulptur som kultstatuer, portrætter, statuetter, votivrelieffer og gravmonumenter i både det sakrale og 
offentlige rum. Der lægges vægt på en gennemgang af den græske skulptur samt de centrale 
problemstillinger og specifikke metoder i forbindelse med den græske skulptur. Foruden de 
overordnede metoder vil der i disciplinen blive fokuseret på billedhuggere, teknik, bemaling, 
bronzestøbning, værksteder, stenbrud og funktion foruden på regionale karakteristika samt 
inddragelse og vurdering af den skriftlige overlevering.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere generelle kundskaber om græsk skulptur fra dens oprindelse til 
udgangen af hellenistisk periode (ca. 1000-30 f.Kr.). Det skal godtgøres, at eksaminanden evner at 
bruge de specifikke arkæologiske metoder som stilanalyse og dateringskriterier i relation til 
skulpturen. Det fordres endvidere, at eksaminanden har kendskab til brugen af den skriftlige 
overlevering i forhold til skulpturen. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Med udgangspunkt i et eller flere valgte monumenter (evt. i Antikmuseet) holdes der i løbet af 
disciplinen et oplæg på maks. 30 min. på grundlag af en synopsis afleveret til samtlige medstuderende 
senest en uge inden det mundtlige oplæg. 
 
Petitum: Grundbøger i græsk skulptur samt artikler og litteratur om specifikke emner som 
billedhuggerteknik, bronzestøbning, stenbrud og transport. Omfang 1000 sider, opgives af faglæreren. 
Dertil kommer speciallitteratur til det særligt studerede emne.   
Prøveform: Individuelt eller gruppeoplæg i forbindelse med undervisningen. Aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
Censur og bedømmelse: Oplægget godkendes af faglæreren, Bestået/Ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 38. Romersk skulptur (Roman Sculpture) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen i romersk skulptur omfatter hovedmonumenterne inden for den romerske skulptur fra 
republikansk tid til og med Konstantin den Store (ca. 500 f.Kr. til 337 e.Kr.). Der lægges vægt på en 
grundlæggende indføring i stats- og portrætproduktionen samt på de overordnede metodiske tilgange. 
Desuden omfatter emneområdet portrætter, idealskulptur, historiske relieffer, gravmonumenter, 
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gemmer og anden Kleinkunst i det private og offentlige rum, ligesom fænomener som damnatio 
memoriae og væsentlige problemstillinger som kejserportrættet i relation til den skriftlige 
overlevering og propaganda. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere generelle kundskaber om romersk skulptur fra republikansk tid til og 
med Konstantin den Store (ca. 500 f.Kr.-337 e.Kr.). Det skal godtgøres, at eksaminanden evner at 
bruge de specifikke arkæologiske metoder som stilanalyse og dateringskriterier i relation til 
skulpturen og portrætkunsten. Det fordres endvidere, at eksaminanden har kendslab til brugen af den 
skriftlige overlevering i forhold til skulpturen. Det mundtlige oplæg skal skitsere 
hovedproblemstillingerne inden for det valgte emne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen udgøres af et mundtligt oplæg efterfulgt af en skriftlig opgave. Eksaminanden udarbejder 
emne og titel i samarbejde med faglæreren. I forbindelse med undervisningen holdes et mundtligt 
oplæg af maks. 20 min. varighed. Efter godkendelse af det mundtlige oplæg afleveres en skriftlig 
opgave på maks. 15 normalsider.  
 
Petitum: Grundbøger i romersk skulptur samt artikler og litteratur om specifikke emner som skulptur i 
forhold til det politiske system, produktionsformer samt stenbrud og transport. Omfang 1000 sider, 
opgives af faglæreren. Dertil kommer speciallitteratur til det særligt studerede emne. 
Prøveform: Individuelt eller gruppeoplæg i forbindelse med undervisningen efterfulgt af fri skriftlig 
hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog 
således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand 
for individuel bedømmelse. Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 39. Modulet Udgravning, teori og praksis består af følgende discipliner: 

- Udgravning 
 
§ 40. Modulet Udgravning, teori og praksis giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• kendskab til databaseregistrering og anvendelse af systemer til dataregistrering i arkæologien 
• kendskab til statistisk behandling af kvantitative data og evnen til at udføre simple statistiske 

analyser 
• kendskab til feltarkæologiske undersøgelser og rekognosceringsmetoder 
• kendskab til principper for opmåling af arkæologiske udgravninger 
• arbejdsrutiner på en arkæologisk udgravning 
• kendskab til rapportskrivning i tilknytning til udgravninger (eventuelt på engelsk) 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• evnen til at foretage basal dataregistrering og -analyse i et IT baseret miljø 
• evnen til at arbejde såvel selvstændigt som i grupper på at løse konkrete praktiske 

arbejdsopgaver 
• evnen til systematisering af et større registreringsmateriale 
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• evnen til at indgå i tværfaglige projekter med tidsbegrænset horisont 
 
§ 41. Udgravning (Excavation) 
Disciplinbeskrivelse 
Feltarbejde og især den arkæologiske udgravning udgør en vigtig del af arkæologien. Der stilles 
meget store formelle krav til dokumentationen af de data, som bliver resultatet af den 
erkendelsesproces, som feltarbejde udgør. I disciplinen behandles den feltarkæologiske undersøgelse 
primært fra den tekniske og formelle side. Det er undersøgelsen som en fysisk, teknisk aktivitet, der er 
i fokus, men samtidig skal de studerende gøres bevidste om, at det konkrete arbejde resulterer i 
videnskabelige data, at udgraverne er en del af forskningsprocessen, og at de påvirker resultatet. 
Undervisningen omfatter tre dele: a) et introduktionskursus til feltarkæologi baseret på forelæsninger; 
b) et opmålingskursus baseret på praktiske øvelser; c) et udgravningskursus baseret på fuld deltagelse 
i en arkæologisk udgravning. Disciplinen afvikles som et samlet modul i anden halvdel af semestret. 
Disciplinen afvikles i samarbejde med Afdeling for Forhistorisk Arkæologi og Middelalderarkæologi. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere: 

• kendskab til principper for og forløbet af feltarkæologiske undersøgelser herunder 
rekognoscering 

• kendskab til principper for opmåling af arkæologiske udgravninger 
• evnen til gennemførelse af basale opmålings- og registreringsopgaver på egen hånd 
• evnen til udførelse af basale arbejdsrutiner på en arkæologisk udgravning 

 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøveform: Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/Ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 42. Modulet Studium Generale består af følgende discipliner: 

- Studium Generale  
 
§ 43. Modulet Studium Generale giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• kendskab til fælleshumanistiske videnskabsteoretiske problemstillinger af filosofisk, 
idéhistorisk, teoretisk og videnskabelig-metodologisk art 

• kendskab til humanioras historiske og aktuelle status som lærdoms-, videnskabs- og 
kulturinstitution samt forbindelsen til social- og naturvidenskaberne 

• særligt kendskab til problemstillinger, som spiller en central rolle i den videnskabelige debat 
omkring klassisk arkæologis fagtradition, historie, udvikling, teorier og metoder samt til 
nabofagenes arbejdsmetoder 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• evnen til at arbejde med fælleshumanistiske videnskabsteoretiske problemstillinger 
• evnen til behandle problemstillinger, der knytter sig specielt til klassisk arkæologis fagtradition, 

historie, udvikling, teorier og metoder samt til nabofagenes arbejdsmetoder  
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§ 44. Studium Generale (Theory of Science) 
Disciplinbeskrivelse 
Studium Generale skal give den studerende kendskab til fælleshumanistiske og 
samfundsvidenskabelige problemstillinger og diskussioner, herunder videnskabelig metode, 
akademisk virksomhed og universitetets historiske og aktuelle status som lærdoms-, videnskabs- og 
kulturinstitution. Disciplinen vil yderligere indføre den studerende i almene videnskabsfilosofiske og 
idéhistoriske problemstillinger. 
Disciplinen afvikles i et samarbejde mellem studienævnene for Antropologi, Lingvistik, Forhistorisk 
Arkæologi, Middelalderarkæologi og Klassisk Arkæologi. Forløbet er delt op i to, hvoraf det første og 
længste (2/3) beskæftiger sig med de mere generelle fælleshumanistiske og samfundsvidenskabelige 
problemstillinger, mens den anden og mindre del (1/3) mere fagspecifikt lægger vægt på behandlingen 
af de videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger der knytter sig specifikt til 
arkæologifagenes historie, indhold og udvikling. 
Undervisningen sker gennem forelæsninger baseret på en pensumliste, hvis sidste tredjedel er 
målrettet klassisk arkæologi og godkendt af studienævnet. Disciplinen afvikles løbende over hele 
semestret.   
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal demonstrere et oversigtligt kendskab til fælleshumanistiske (deriblandt 
videnskabsfilosofiske og idéhistoriske) problemstillinger og diskussioner i forhold til videnskabelig 
metode, akademisk virksomhed og universitetet som institution. Den studerende skal ligeledes 
demonstrere kendskab til klassisk arkæologis fagtradition, historie, udvikling, teorier og metoder samt 
til nabofagenes arbejdsmetoder og aktuelle tendenser inden for en bredere fagvifte. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Fri hjemmeopgave med alle hjælpemidler. Omfanget af opgaven er maks. 10 sider à 2400 
typeenheder = 24.000 typeenheder pr. studerende. 
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Individuel. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
Max. 3 studerende pr. opgave. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/Ikke bestået. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 45. Modulet Græsk keramik består af følgende discipliner: 

- Græsk keramik 
 
§ 46. Modulet Græsk keramik giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• kundskaber og metoder inden for udforskningen af den græske keramik i perioden ca. 1000-
30 f.Kr. 

• et bredt kendskab til emneområder tilknyttet denne materialegruppe såsom teknik, 
værksteder, vasemalere, den græske mytologiske emnekreds, produktion og handel samt 
problemstillinger som regionale karakteristika og lokal imitation i tilknytning til studiet af 
græsk keramik 

• en basal forståelse for betydningen af den græske keramik som kildemateriale til den græske 
kultur 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• evnen til at gennemskue keramikkens betydning for dateringen af andre materiale og 
monumentgrupper samt dens betydning for relativ kronologi 

• kunne anvende fagområdets metoder som stilanalyse, typologi, ikonografi og billedanalyse 
• evnen til mundtligt at formidle et fagligt stof 

 
§ 47. Græsk keramik (Greek Pottery) 
Disciplinbeskrivelse 
Emneområdet omfatter hovedmonumenterne inden for den græske keramik og dens stilfaser fra 
geometrisk tid til udgangen af den hellenistiske periode (ca. 1000-30 f.Kr.) med fokus på 
figurdekoreret keramik. Der lægges vægt på en grundlæggende indføring samt de specifikke metoder i 
forbindelse med det græske vasemaleri såsom stilanalyse, typologi og ikonografi. Disciplinen vil 
blandt andet omfatte indføring i de mytologiske emnekredse, teknik, værksteder, vasemalere, 
produktion og handel, ligesom problemstillinger som regionale karakteristika vil stå centralt. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere generelle kundskaber om græsk keramik og vasemaleri i perioden fra 
geometrisk tid til udgangen af den hellenistiske periode (ca. 1000-30 f.Kr.). Det skal endvidere 
godtgøres, at eksaminanden behersker den metodiske tilgang til græsk keramik samt er bekendt med 
såvel stilfaser, dateringskriterier, som vasemalere og mytologi.  
 
Stk.3. Eksamensbestemmelser 
I forbindelse med undervisningen skal den studerende holde et mundtligt oplæg om et afgrænset emne 
inden for emnet græsk keramik. Oplægget kan laves individuelt eller i grupper. Aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
 
Petitum: 1000 sider, opgives af faglæreren. Dertil kommer speciallitteratur til det særligt studerede 
emne efter aftale med faglæreren. 
Prøveform: Individuel, bunden, mundtlig prøve, ½ time inkl. censur. Prøven er baseret på fremlæggelse 
af originale oldsager og billedmateriale, som kommenteres af eksaminanden i samtale med eksaminator. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Varighed: 30 minutter inkl. censur. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 48. Modulet Tema består af følgende discipliner:  

- Tema (disse 10 ECTS point kan valgfrit aflægges ved et andet studienævn). 
 

§ 49. Modulet Tema giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• indgående kendskab til et tværgående tema og en bred viden på tværs af monumentgrupper 
• sikkerhed i teori og metode forbundet med analyse af kontekster 
• forståelse for monumenternes betydning i forhold til det socialhistoriske perspektiv 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• evnen til at perspektivere på tværs af monumentgrupperne 
• evnen til metodisk at behandle monumenter i deres kontekst  
• evnen til at håndtere forskellige grupper af arkæologisk materiale 

 
§ 50. Tema (Greek or Roman Topic) 
Disciplinbeskrivelse 
Der udbydes undervisning i et tværgående tema som for eksempel numismatik, græske eller italisk-
romerske helligdomme, græske og romerske bysamfund, byplanlægning, Magna Graecia, Lilleasien, 
græsk og romersk stormaleri, det græske og romerske teater, etruskisk kultur eller romersk keramik. 
Der lægges vægt på en metodisk indføring i et aspekt af den græsk-romerske kultur og de hermed 
forbundne overordnede problemstillinger 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere indgående kendskab til det studerede emne og de dertil hørende 
centrale problemstillinger samt være fortrolig med den relevante faglitteratur. Eksaminanden skal 
endvidere være i stand til at strukturere og formidle en arkæologisk materialegruppe og deres kontekst 
på et videnskabeligt plan.  
 
Stk.3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen udgøres af en fri skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af en mundtlig dialog. Eksaminanden 
udarbejder emne og titel i samarbejde med faglæreren. Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave skal 
være maks. 15 normalsider. Der fordres aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i 
undervisningen. 
 
Petitum: 1000 sider, opgives af faglæreren. Dertil kommer speciallitteratur til det særligt studerede 
emne. 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Den efterfølgende dialog af 30 min. varighed inkl. censur 
finder sted senest 14 dage efter aflevering.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 51. Modulet Antikkens topografi og arkitektur består af følgende discipliner: 

- Græsk topografi og arkitektur 
- Romersk topografi og arkitektur 

 
§ 52. Modulet Antikkens topografi og arkitektur giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• et bredt kendskab til den græske og romerske arkitektur og topografi såsom bystater, 
helligdomme, bygningstyper, teknikker, funktion, samspillet mellem topografi og arkitektur, 
arbejdsprocedurer og arkitekturens betydning for det omgivende samfund 

• kendskab til grundtrækkene i topografien i byer og helligdomme med særlig vægt på det antikke 
Athen, Olympia og Delfi, Rom, Ostia og Pompeji 

• færdigheder inden for metoder anvendt i forbindelse med emneområdet samt kundskaber 
inden for udviklingen af den græske og romerske arkitektur  
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• forståelse for tværkulturelle sammenhænge på grundlag af topografisk kontekst såsom det 
sakrale, offentlige og private rum 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• evnen til selvstændigt at kunne vurdere den antikke græske og romerske bebyggelseskultur og 
samfundsmæssige udvikling 

• evnen til at identificere græske og romerske bygningstyper samt vurdere deres arkitektoniske 
udvikling på grundlag af byggeteknik og stil  

• kildekritiske færdigheder i relation til de materielle arkitektoniske levn og den skriftlige 
overlevering 

 
§ 53. Græsk topografi og arkitektur (Greek Topography and Architecture) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende indføres i græsk arkitektur fra geometrisk tid til udgangen af den hellenistiske periode 
(ca.1000-30 f.Kr.) i byer og helligdomme i såvel det græske moderland som i kolonierne. Foruden 
arkitekturordenernes oprindelse og stilistiske udvikling fokuseres der på forskellige bygningstyper 
såsom templer, altre, tholoi, stoai, skathuse, teatre, privathuse og gravmonumenter eksemplificeret 
ved hovedmonumenterne inden for de forskellige tidsperioder. Endvidere vil arkitektens rolle blive 
taget op i forbindelse med monumenter som for eksempel Parthenon og Athenatemplet i Priene. I 
forbindelse med gennemgang af monumenterne lægges der vægt på metode og overordnede 
problemstillinger som topografisk kontekst, dateringskriterier, funktion, materialer, stenbrud, 
arbejdsprocedurer, målesystemer og tekniske detaljer. Herudover vil den skriftlige overlevering som 
for eksempel værker af Vitruv og Pausanias blive indraget i relation til de bevarede monumenter.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået kendskab til grundtrækkene i topografien 
med særlig vægt på det antikke Athen, Olympia og Delfi, kundskaber inden for udviklingen af den 
græske arkitektur og sikkerhed i beskrivelse, monumentanalyse, terminologi og datering. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
I forbindelse med undervisningen afleveres en mindre skriftlig opgave (maks. 5 normalsider) om et 
emne valgt af den studerende. Den mindre skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan 
gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgaven skal godkendes af faglæreren inden 
aflæggelse af den bundne skriftlige prøve. Prøven afvikles som en bunden skriftlig opgave med 
udgangspunkt i en række billeder eller planer. 
Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. 
 
Petitum: Omfang 1000 sider, opgives af faglæreren. Dertil kommer speciallitteratur i forbindelse med 
den mindre skriftlige opgave. 
Prøveform: Bunden skriftlig prøve. 
Varighed: 4 timer. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 54. Romersk topografi og arkitektur (Roman Topography and Architecture) 
Disciplinbeskrivelse 
Forløbet indfører den studerende i hovedmonumenterne og udviklingen af den romerske arkitektur fra 
republikansk tid til og med Konstantin den Store (ca. 500 f.Kr. til 337 e.Kr.). Foruden byer som Rom, 
Ostia og Pompeji/Herkulaneum fokuseres der også på mindre italiske byer, ligesom arkitekturen i de 
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romerske provinser inddrages. I disciplinen vil der blive fokuseret på forskellige bygningstyper som 
kejserfora, templer, basilikaer, amfiteatre, teatre, privat boligarkitektur, villaer og gravmonumenter 
eksemplificeret ved hovedmonumenterne inden for de forskellige tidsperioder. Endvidere vil 
kejserens og arkitektens rolle blive taget op i forbindelse med for eksempel Neros Gyldne hus og 
Pantheon. Der lægges vægt på en grundlæggende indføring i emneområdet samt på specifikke 
metoder og overordnede problemstillinger såsom topografisk kontekst, funktion, materialer, stenbrud, 
arbejdsprocedurer, målesystemer og tekniske detaljer. Herudover vil den skriftlige overlevering som 
for eksempel Vitruv blive inddraget i relation til de bevarede monumenter.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået særligt kendskab til topografien i det 
antikke Rom, Pompeji og Ostia samt kundskaber inden for udviklingen af den romerske arkitektur og 
sikkerhed i beskrivelse, monumentanalyse, terminologi og datering. Vægten lægges på kontekstuel 
arkæologi, dvs. at monumentet indsættes i en større samfundsmæssig kontekst med inddragelse af 
såvel den skriftlige overlevering som anden relevant evidens. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen udgøres af et mundtligt oplæg efterfulgt af en skriftlig opgave. Eksaminanden udarbejder 
emne og titel i samarbejde med faglæreren. I forbindelse med undervisningen holdes et mundtligt 
oplæg af ca. 30 min. varighed. Efter godkendelse af det mundtlige oplæg afleveres en skriftlig opgave 
på maks. 15 normalsider. Der fordres aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i 
undervisningen. 
 
Petitum: Omfang 1000 sider, opgives af faglæreren. Dertil kommer speciallitteratur til det særligt 
studerede emne efter aftale med faglæreren. 
Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS point. 
 
§ 55. Modulet Prima vista består af følgende discipliner: 

- Prima vista 
 
§ 56.  Modulet Prima Vista giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• indgående kendskab til det studerede emneområde 
• en bred viden på tværs af monumentgrupper 
• sikkerhed i teori og metode forbundet med monumentanalyse 
• forståelse for monumenternes betydning i forhold til det socialhistoriske perspektiv 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• evnen til at anvende fagets forskellige analytiske metoder og redskaber   
• evnen til at perspektivere på tværs af monumentgrupper og kulturområder 
• evnen til at identificere og bestemme forskellige typer af materielle levn indenfor en 

kulturhistorisk kontekst  
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§ 57. Prima vista (Prima Vista) 
Disciplinbeskrivelse 
I denne disciplin trænes den studerende i bestemmelse af oldsager fra den græske og romerske kultur- 
og kunsthistorie. Undervisningen former sig som en øvelsesrække med udgangspunkt i en afgrænset 
periode, som for eksempel den arkaiske periode i Grækenland eller tidlig kejsertid. Der tages 
udgangspunkt i genstanden, original eller billedmateriale, hvor den studerende gennem beskrivelse, 
stilanalyse, klassifikation og et overordnet kendskab til de materielle levn skal indplacere monumentet 
i dets rette kontekst. Vægten lægges på den studerendes metodiske tilgang til materialet samt den 
studerendes evne til at indplacere genstanden i en bred kontekst. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere sikker viden om grundtrækkene inden for den pågældende periode 
samt demonstrere sikkerhed i den metodiske tilgang til materialet, fagets analytiske metoder samt 
besidde evnen til at perspektivere på tværs af monumentgrupperne. Der fordres aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, hvilket inkluderer en række øvelser indenfor forskellige 
monumentgrupper. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Petitum: Omfang 1500 sider, hvoraf halvdelen opgives af faglæreren. 
Prøveform: Individuel, bunden, mundtlig prøve i en periode inden for enten den græske eller 
romerske kultur- og kunsthistorie baseret på fremlæggelse af originale oldsager, afstøbninger og 
billedmateriale. Prøven udformer sig som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator.  
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 40 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 58. Modulet Bachelorprojekt består af følgende discipliner: 

- Bachelorprojekt 
 
§ 59. Modulet Bachelorprojekt giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kundskaber inden for skriftlig formidling af et fagligt stof 
• Sikkerhed i de arkæologiske arbejdsprocesser, metoder og analyseredskaber 
• Kundskaber inden for vidensindsamling 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• Evnen til selvstændigt at strukturere og vurdere en given informationsmængde 
• Evnen til at analysere og belyse et afgrænset arkæologisk materiale 
• Evnen til kritisk at vurdere en faglig problemstilling og de dermed forbundne teorier 
• Evnen til klart at formidle en given problemstilling skriftligt 

 
§ 60. Bachelorprojekt (Bachelor’s Project) 
Disciplinbekrivelse 
Projektet skal godtgøre, at den studerende har opnåede tilstrækkelige kundskaber inden for 
arkæologisk metode og teori til selvstændigt at kunne belyse et mindre arkæologisk materiale eller en 
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arkæologisk eller tværfaglig problemstilling samt forståelse for, hvad et videnskabeligt projekt skal 
indeholde.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Det godtgøres at den studerende har opnået kendskab til beskrivelse, klassifikation og analyse samt er 
i stand til at indplacere monumenter i deres kulturhistoriske kontekst. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Efter aftale af et emne med en faglærer gives der 30 dage til besvarelsen. Opgaven kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Højst tre studerende pr. opgave. 
Opgaven må ikke overskride 20 normalsider pr. studerende. Bachelorprojektet skal indeholde et 
resumé på enten engelsk eller tysk i et omfang af en halv til en hel side. I bedømmelsen af 
opgavebesvarelsen vægtes det faglige indhold tungest, mens resuméet indgår modificerende. Hvis 
bachelorprojektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på 
dansk. 
 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.  
Varighed: 30 dage. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS point. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 61. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 62. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
Bacheloruddannelsen 2004   Bacheloruddannelsen 2005 
§ 28 Introduktionsopgave (15)   § 32 Introduktion til klassisk arkæologi (15) og 
      § 33 Informationssøgning (5) 
       
      § 34 Antikkens kulturhistorie (10) 
 
§ 29 Emneprøve (15)    § 37 Græsk skulptur (10) eller 
      § 38 Romersk skulptur (10) eller 
      § 47 Græsk keramik (10) eller 
      § 53 Græsk arkitektur (10) eller 
      § 54 Romersk arkitektur (10) 
§ 30 Udgravning (5)    § 41 Udgravning (10) 
§ 31 Studium Generale (15)   § 44 Studium Generale (10) 
      § 50 Tema 
      § 57 Prima vista 
 
§ 32 Bachelorprojekt (15)   § 60 Bachelorprojekt (15) 
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Kapitel 10: Propædeutik i græsk og latin. 
 
§ 63. Den propædeutiske undervisning giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Grundlæggende viden om græsk og latinsk morfologi, syntaks, semantik og sproghistorie, 
især attisk 

• Færdighed i at læse og oversætte græske og romerske originaltekster samt fortrolighed med 
oplæsningen af græsk og latin 

• Opbygning af et basalt ordforråd 
• Grundlæggende viden om fagets metode og færdighed i brugen af fagets hjælpemidler: 

Ordbøger, grammatikker og paralleloversættelser 
• Færdighed i at vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske eller latinske 

originaltekst 
• Færdighed i at fortolke græske og romerske tekster i deres historiske og kulturhistoriske 

kontekst og perspektivere dem i forhold til såvel den antikke som senere europæisk kultur 
• Forståelse af græsk og romersk kultur og deres betydning for europæisk kultur, især ved at 

kunne identificere og forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i 
antikken 

• Færdighed i at udnytte sin viden om det græske og latinske sprog til at genkende og forklare 
moderne fremmedord, låneord og videnskabelige fagbegreber 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• At kunne sætte sig ind i almene sproglige problemstillinger både på det morfologiske og 
syntaktiske plan 

• At kunne se lange linjer og forbindelser i europæisk kultur 
• At kunne gøre rede for og reflektere over forskelle mellem græsk og latin og den studerendes 

andre sprog, herunder dansk 
• At kunne arbejde filologisk videnskabeligt med tekster ud fra kendskab til fagets metode og 

hjælpemidler 
• Almen studiekompetence 

 
§ 64. Propædeutik i græsk og latin. 
Disciplinbeskrivelse  
Den propædeutiske undervisning i græsk og latin skal bringe den studerende op på det faglige niveau, 
som er nødvendigt for at påbegynde den sproglige del af græskstudiet. Desuden giver kurset en 
grundlæggende introduktion til fagets metode og hjælpemidler. Den ikke-sproglige undervisning kan 
følges fra studiestarten sideløbende med de propædeutiske kurser.  
 
Kravet om kendskab til latin er begrundet i de to oldtidskulturers tætte samhørighed og den 
videnskabelige tradition, der forudsætter en betragtning af antikken som integreret helhed. 
 
Undervisningen løber over 2 semestre hhv. benævnt Græsk 1 og Græsk 2 og Latin 1 og Latin 2. Hvert 
semester afsluttes med en eksamen. Der arbejdes på begge kurser med forskellige læsestrategier: 
Statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder 
undersøges og verificeres i den græske tekst. Til perspektivering kan inddrages græske og romerske 
monumenter (arkitektur, maleri og skulptur).  
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§ 64a. Propædeutik i græsk 
Disciplinbeskrivelse 
Græsk 1 
Der læses i originaltekst i alt 15 normalsider fordelt således, at poesi højst udgør 1/4 af det samlede 
pensum (2 sider konstrueret tekst læst i 1. semester svarer til 1 normalside.) Kernestoffet er græske 
originaltekster fra Homer til og med Aristoteles. Hovedvægten lægges på klassisk tid. Op til 5 
normalsider af pensum kan læses kursorisk.  
 
Græsk 2 
Græsk 2 består af 2 delkurser: En hoveddel samt et kursus, der introducerer de studerende til græsk 
heksameterpoesi (Homer og eventuelt Hesiod). Der læses i originaltekst i alt 45 normalsider, hvoraf 
de 10 normalsider læses i poesiforløbet. 6-7 af disse sider i poesi læses intensivt, mens 3-4 sider 
anvendes som eksempelmateriale til skandering. På hoveddelen af kurset læses 35 normalsider fordelt 
således, at poesi højst udgør 1/4 af det samlede pensum. På denne del af kurset kan ikke-skanderet 
poesi hermed indgå som en del af pensum. Op til 10 normalsider af pensum kan læses kursorisk. Ud 
over pensum læses 25 normalsider af græske tekster i paralleloversættelse (optalt efter teksten i den 
græske udgave) som indholdsmæssig perspektivering til de tekster, der indgår i pensum. Kernestoffet 
er græske originaltekster fra perioden fra Homer til og med Aristoteles. Hovedvægten lægges på 
klassisk tid. Homer og Platon skal være repræsenteret i det samlede kursusforløb.  
 
Målet med andet semesters undervisning i græsk poesi er, at de studerende opnår et grundlæggende 
kendskab til den homeriske og episke dialekt, herunder morfologi, syntaks, semantik og sproghistorie, 
samt får et grundlæggende kendskab til skandering og metrisk oplæsning af græsk heksameterpoesi. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Græsk 1 (1. semester) 
Studerende, som har fulgt undervisningen aktivt og tilfredsstillende, opgiver som tekstpensum 
udvalgte passager af de læste tekster på i alt 5 normalsider. Hertil kommer en plan over den 
gennemgåede grammatik med tilhørende paragraffer. Studerende, der ikke har fulgt undervisningen 
aktivt og tilfredsstillende, opgiver den fulde læste tekstmængde på 15 sider. Der opgives endvidere 
relevant faglitteratur i form af uddrag af et oversigtsværk eller et udvalg af artikler på i alt 15 sider. 
Værket og/eller artiklerne skal belyse græsk historie og kultur som kontekstuel baggrund for 
tekstlæsningen. 
 
Græsk 2 (2. semester) 
Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse i begge semestrets kurser 
opgives 35 sider græsk originaltekst gennemgået på hoveddelen af kurset. Der opgives endvidere 
relevant faglitteratur i form af uddrag af et oversigtsværk eller et udvalg af artikler på i alt 40-50 sider. 
Værket og/eller artiklerne skal belyse græsk historie og kultur som kontekstuel baggrund for 
tekstlæsningen. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Græsk 1 
Prøven er bunden skriftlig. Der prøves i morfologi og basal syntaktisk analyse, sidstnævnte i form af 
en analyse af et stykke tekst fra pensum på ca. 5 linier. Hertil kommer spørgsmål til tekststykket i 
grammatiske emner. Der må af eksaminator gerne gives gloser til opgaven. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve under opsyn 
Hjælpemidler: Ingen 
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået - ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
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Græsk 2 
Prøveform a 
Prøven er bunden mundtlig. Eksamensopgaven stilles i ukendt tekst ud fra det opgivne tekstpensum, 
idet tekststykket skal have en tæt relation hertil. Eksaminationen foregår som en dialog under 
eksaminators ledelse. Der prøves i oplæsning, oversættelse og sproglig analyse. Hele eksamensteksten 
oversættes. Afslutningsvis skal den studerende redegøre for tekststykkets mening og indhold og for 
den sammenhæng, det indgår i. Tekststykkets længde er mellem 1/4 og 1/3 normalside. 
 
Prøveform: Individuel. 
Hjælpemidler: Eksaminanden må under forberedelsen medbringe grammatikker, de i undervisningen 
udleverede grammatik-ark og ordbøger, der er benyttet i undervisningen, men ikke egne notater. 
Trykte udgaver af de opgivne tekster, gloselister samt oversættelser anvendt i undervisningen vil ligge 
fremme i forberedelseslokalet. Sammen med pensum afleveres en liste over de for den pågældende 
eksamenstermin tilladte hjælpemidler. De notater, som eksaminanden har udarbejdet under 
forberedelsen, må medbringes under eksaminationen nedskrevet på et separat stykke papir. Hertil 
regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse af hele eksamensteksten 
eller større sammenhængende dele deraf. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten. 
Forberedelsestid: 60 minutter 
Varighed: 30 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 ECTS 
 
Prøveform b 
Studerende, der ikke har fulgt undervisningen på Græsk 2 aktivt og tilfredsstillende, aflægger foruden 
den mundtlige prøve beskrevet under prøveform a en bunden skriftlig prøve. Der prøves i analyse, 
oversættelse og indholdskommentering af 1/2 normalside valgt inden for den i semestret 
gennemgåede originaltekst. Den skriftlige prøve skal aflægges før den mundtlige, og der gives én 
samlet karakter for de to prøver. Studerende, der ikke har fulgt hoveddelen af Græsk 2 aktivt og 
tilfredsstillende, prøves inden for de 35 sider græsk originaltekst, der er gennemgået på hoveddelen af 
kurset. Studerende, der ikke har fulgt poesidelen af Græsk 2 aktivt og tilfredsstillende, prøves inden 
for de 10 normalsider originaltekst, der er gennemgået i poesiforløbet. Studerende, der ikke har fulgt 
hverken hoveddelen eller poesidelen af Græsk 2 aktivt og tilfredsstillende, prøves inden for de 45 
normalsider originaltekst, der i alt er gennemgået i semestret. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve under opsyn. 
Hjælpemidler: Grammatikker, de i undervisningen udleverede grammatik-ark og gloselister samt 
ordbøger, der er benyttet i undervisningen.  
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning, mundtlig og skriftlig prøve tilsammen: 20 ECTS 
 
§ 64b. Latinsk propædeutik 
Disciplinbeskrivelse  
Latin 1 
Der læses i originaltekst i alt 15 normalsider fordelt således, at poesi højst udgør 1/4 af det samlede 
pensum. (2 sider konstrueret tekst læst i 1. semester svarer til 1 normalside.) Kernestoffet er latinske 
originaltekster fra perioden 1. årh. f.v.t. til og med 1. årh. e.v.t. Op til 5 normalsider af pensum kan 
læses kursorisk.  
 
Latin 2 
Latin 2 består af 2 delkurser: En hoveddel samt et kursus, der introducerer de studerende til latinsk 
heksameterpoesi (Ovid og Vergil). Der læses i originaltekst i alt 55 normalsider, hvoraf de 10 
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normalsider læses i poesiforløbet. 6-7 af disse sider i poesi læses intensivt, mens 3-4 sider anvendes 
som eksempelmateriale til skandering. På hoveddelen af kurset læses 45 normalsider fordelt således, 
at poesi højst udgør 1/4 af det samlede pensum. På denne del af kurset kan ikke-skanderet poesi 
hermed indgå som en del af pensum. Op til 10 normalsider af pensum kan læses kursorisk. 
Kernestoffet er latinske originaltekster fra perioden 1. årh. f.v.t. til og med 1. årh. e.v.t. I poesi-
forløbet skal Vergil eller Ovid være repræsenteret.  
 
Målet med andet semesters undervisning i latinsk poesi er, at de studerende får et grundlæggende 
kendskab til latinsk heksameterpoesi, herunder skandering og metrisk oplæsning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Latin 1 (1. semester) 
Studerende, som har fulgt undervisningen aktivt og tilfredsstillende, opgiver som tekstpensum 
udvalgte passager af de læste tekster på i alt 5 normalsider. Hertil kommer en plan over den 
gennemgåede grammatik med tilhørende paragraffer. Studerende, der ikke har fulgt undervisningen 
aktivt og tilfredsstillende, opgiver den fulde læste tekstmængde på 15 sider. Der opgives endvidere 
relevant faglitteratur i form af uddrag af et oversigtsværk eller et udvalg af artikler på i alt 15 sider. 
Værket og/eller artiklerne skal belyse romersk historie og kultur som kontekstuel baggrund for 
tekstlæsningen. 
 
Latin 2 (2. semester) 
Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse i begge semestrets kurser 
opgives 45 sider latinsk originaltekst gennemgået på hoveddelen af kurset. der opgives endvidere 
relevant faglitteratur i form af uddrag af et oversigtsværk eller et udvalg af artikler på i alt 40-50 sider. 
Værket og/eller artiklerne skal belyse romersk historie og kultur som kontekstuel baggrund for 
tekstlæsningen. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Latin 1 
Prøven er bunden skriftlig. Der prøves i morfologi og basal syntaktisk analyse, sidstnævnte i form af 
en analyse af et stykke tekst fra pensum på ca. 5 linier. Hertil kommer spørgsmål til tekststykket i 
grammatiske emner. Der må af eksaminator gerne gives gloser til opgaven. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve under opsyn 
Hjælpemidler: Ingen 
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået - ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
 
Latin 2 
Prøveform a 
Prøven er bunden mundtlig. Eksamensopgaven stilles i ukendt tekst ud fra det opgivne tekstpensum, 
idet tekststykket skal have en tæt relation hertil. Eksaminationen foregår som en dialog under 
eksaminators ledelse. Der prøves i oplæsning, oversættelse og sproglig analyse. Hele eksamensteksten 
oversættes. Afslutningsvis skal den studerende redegøre for tekststykkets mening og indhold og for 
den sammenhæng, det indgår i. Tekststykkets længde er mellem 1/4 og 1/3 normalside. 
 
Prøveform: Individuel. 
Hjælpemidler: Eksaminanden må under forberedelsen medbringe grammatikker, de i undervisningen 
udleverede grammatik-ark og ordbøger, der er benyttet i undervisningen, men ikke egne notater. 
Trykte udgaver af de opgivne tekster, gloselister samt oversættelser anvendt i undervisningen vil ligge 
fremme i forberedelseslokalet. Sammen med pensum afleveres en liste over de for den pågældende 
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eksamenstermin tilladte hjælpemidler. De notater, som eksaminanden har udarbejdet under 
forberedelsen, må medbringes under eksaminationen nedskrevet på et separat stykke papir. Hertil 
regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse af hele eksamensteksten 
eller større sammenhængende dele deraf. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten. 
Forberedelsestid: 60 minutter 
Varighed: 30 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 ECTS 
 
Prøveform b 
Studerende, der ikke har fulgt undervisningen på Latin 2 aktivt og tilfredsstillende, aflægger foruden 
den mundtlige prøve beskrevet under prøveform a en bunden skriftlig prøve. Der prøves i analyse, 
oversættelse og indholdskommentering af 1/2 normalside valgt inden for den i semestret 
gennemgåede originaltekst. Den skriftlige prøve skal aflægges før den mundtlige, og der gives én 
samlet karakter for de to prøver. Studerende, der ikke har fulgt hoveddelen af Latin 2 aktivt og 
tilfredsstillende, prøves inden for de 45 sider latinsk originaltekst, der er gennemgået på hoveddelen 
af kurset. Studerende, der ikke har fulgt poesidelen af Latin 2 aktivt og tilfredsstillende, prøves inden 
for de 10 normalsider originaltekst, der er gennemgået i poesiforløbet. Studerende, der ikke har fulgt 
hverken hoveddelen eller poesidelen af Latin 2 aktivt og tilfredsstillende, prøves inden for de 55 
normalsider originaltekst, der i alt er gennemgået i semestret. 
 
Prøveform: Individuel skriftlig prøve under opsyn 
Hjælpemidler: Grammatikker, de i undervisningen udleverede grammatik-ark og gloselister, samt 
ordbøger, der er benyttet i undervisningen.  
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning, mundtlig og skriftlig prøve tilsammen: 20 ECTS 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ændring af § 26 stk. 1 – 4 godkendt af Dekanen september 2006. Ikrafttræden 1. oktober 
2006.  
 
Tilføjelse af kapitel 10 godkendt af Dekanen november 2006. Ikrafttrædelse 1. december 
2006.  
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2, § 34 stk. 2, 
§ 37 stk. 2, § 38 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2, § 44 stk. 2 og 3, § 47 stk. 2 og 3, § 50 stk. 2 og 3, 
§ 53 stk. 2 og 3, § 54 stk. 2 og 3, § 57 stk. 2 og 3, § 60 stk. 2 og 3, § 64a stk. 2 og 3 og § 
64b stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007. 
 


