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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Sidefaget indenfor græsk ved Aarhus Universitet er et humanistisk akademisk tilvalg i henhold til 
§ 17 og § 23 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Sidefaget hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for 
Sprog, Litteratur og Kultur, Studienævnet for de Klassisk Filologiske fag. 
 
§ 2. Sidefaget introducerer til den klassiske filologis forskningsområder med henblik på at udbygge de 
studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer indenfor fagets grundlæggende 
metoder, med henblik på at opnå faglige forudsætninger for at arbejde med og formidle fagets 
stofområder. 
 
§ 3. Et sidefag i græsk giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• have kendskab til den klassiske filologis teorier, metoder og historie 
• kunne sætte tekster skrevet på græsk ind i deres relevante historiske, kulturelle og materielle 

kontekst 
• have kendskab til den græske litteraturs overleveringshistorie 
• have kendskab til almen sprogvidenskab og kunne applicere sprogvidenskabelig terminologi 

på græsk 
• have overblik over den græske litteraturs historie til og med den byzantinske litteratur, og 

have et godt kendskab til dens væsentligste genrer og vigtigste forfatterskaber 
• kende til det græske sprogs historie til og med den byzantinske litteratur 
• have overblik over antikkens historie og materielle kultur 
• have grundlæggende kendskab til litteraturvidenskabelige metoder, og kunne udføre analyse 

af græske og oversatte tekster ved hjælp af disse 
• have kendskab til den antikke litteraturs og civilisations betydning for senere epoker i den 

europæiske historie 
• kunne oversætte tekster skrevet på græsk til dansk eller et andet moderne europæisk sprog, 

samt kunne kommentere og vurdere en oversættelse i forhold til den græske originaltekst 
• have kendskab til hvordan den græske og den latinske kultur befrugter hinanden 
• kunne anvende fagets almindeligste hjælpemidler, herunder IT 

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

• færdighed i at vurdere oversættelser 
• evnen til at foretage detailanalyser og bruge resultaterne i overordnede sammenhænge 
• evnen til at levere præcise retoriske og stilistiske analyser af komplicerede tekster på såvel 

dansk som andre moderne europæiske sprog 
• have et højt sprogligt kompetenceberedskab i såvel dansk som andre moderne europæiske 

fremmedsprog, herunder evnen til at belyse forskelle mellem sprog, sprogudvikling og de 
faktorer, der påvirker denne 

• kunne sætte tekster og materielle levn ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng 
• evnen til at forholde sig kritisk til og selvstændigt bedømme foreliggende informationer 
• evnen til selvstændigt at kunne finde informationer 
• evnen til at gennemarbejde og redegøre for en faglig problemstilling 
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• evnen til at formidle viden inden for det sproglige, litterære, historiske og kulturelle område 
til flere forskellige målgrupper 

• evnen til at formidle skriftligt, mundtligt og via IT 
• have viden om tværkulturel kommunikation  
• evnen til at anvende forskellige arbejdsformer, herunder projektarbejde i grupper 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til sidefaget i græsk forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet fagligt område 
samt A-niveau i græsk og latin. 
 
Stk. 2. Studerende der ved studiestart ikke opfylder kravet om A-niveau i græsk og latin skal i 
tilknytning til sidefaget bestå propædeutisk prøve i disse to fag. 
 
 
Kapitel 3: Sidefagets hjemmelsgrundlag 
 
§ 5. Sidefaget 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 sidefaget og deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Sidefaget i græsk er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå på tredje år af 
en bacheloruddannelse og første år af en kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller andre 
fagområder. 
 
Stk. 2. Sidefaget er samlet normeret til 105 ECTS-point, jf. § 17.  
 
Stk. 3. Sidefaget er tilrettelagt således, at 45 ECTS aflægges som en del af den studerendes 
bacheloruddannelse, og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes kandidatuddannelse. 
 
Stk. 4. I tilknytning til sidefaget er der er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 60 
ECTS-point, jf. § 4, Stk. 2. Propædeutikken aflægges som en del af bacheloruddannelsen. 
 
§ 7. Sidefaget 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 
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som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer. 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 8. Sidefaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for de Klassisk 
Filologiske fag kan ved dispensation tillade et fjerde of 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. 
 
§ 10. 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. 
 
§ 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 12. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet defineret 
under de enkelte prøver. 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. 
 
§ 13. 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. 
 
§ 14. 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.  
 
§ 15. 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. 
 
Stk. 3. 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. 
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Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 16. 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. 
 
§ 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 18. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 1550 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 25 
vers poesi. 
 
§ 19. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
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. 
  
§ 20. Studienævnet for de Klassisk-Filologiske fag 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 sidefaget moduler og prøver 
 
§ 21. Sidefaget i græsk består af følgende 8 moduler/discipliner: 

- Introduktion til antikken, der vægter 10 ECTS point i uddannelsen. 
- Introduktion til græsk, der vægter 5 ECTS point i uddannelsen. 
- Græsk politisk historie, filosofi og materiel kultur, der vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Græsk grammatik, stilistik og retorik, der vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Græsk sprogkundskab, der vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Tekstanalyse og litteraturteori, der vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Græsk poesi, der vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
- Frit emne, der vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 
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§ 22. Følgende moduler og prøver indgår i uddannelsen: 
 

sem. modul/disciplin ECTS pensum, 
original 

pensum, 
overs. 

censur bedømmelse 

1  introduktion til antikken  10 
 

0 250 int. B/IB 

 introduktion til græsk 5 75 a) 0 
b) 75 

int.  7-trinsskala 

2 græsk politisk historie, 
filosofi og materiel kultur 

15 100 100 ekst. 7-trinsskala 

 græsk grammatik, stilistik og 
retorik 

15 100 100 int. 7-trinsskala 

3 græsk sprogkundskab 15 0 0 ekst. 7-trinsskala 

 tekstanalyse og litteraturteori 15 250 250 int. 7-trinsskala 

4 græsk poesi 15 200 100 ekst. 7-trinsskala 

4/2 frit emne 15 200 200 int. 7-trinsskala 

 925 1000/ 
1075 

 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 23. Den studerende kan først indstille sig til prøverne beskrevet under § 28, Introduktion til græsk, § 
30, Græsk politisk historie, filosofi og materiel kultur, og § 32, Græsk grammatik, stilistik og retorik, 
når propædeutikken i græsk og latin er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til de de øvrige prøver beskrevet under § 23 Stk. 1, når 
prøven i introduktion til græsk er bestået, jf. § 28. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i sprogkundskab, § 34, når prøven i 
grammatik, stilistik og retorik er bestået, §32. 
 
Stk. 4. Disciplinerne på tredje semester af sidefaget kan først aflægges, når bacheloruddannelsen er 
bestået, da de indgår i den studerendes kandidatuddannelse. 
 
§ 24. For sidefagets 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 
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Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for sidefagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 25. Disciplinen introduktion til antikken giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af grundlæggende viden om de litteratur-, kultur-, 
kunst- og religionshistoriske forhold, der er relevante for beskæftigelsen med følgende perioder og 
emner: det arkaiske Grækenland, Athen i klassisk tid, det antikke teater, hellenismen, den romerske 
republik, den Augustæiske periode og senantikken. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne sætte tekster ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng 
• Kunne sætte materielle levn ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng 
• Kunne sammenligne kulturer 
• Kunne sætte sig ind i et stort stofområde 
• Kunne samarbejde i grupper (v. eksamensform a) 

 
§ 26. Introduktion til antikken 
Disciplinbeskrivelse  
Kurset introducerer den studerende til hovedlinjerne i antikkens litteratur- og 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. Forelæsninger i emnet understøttes af 
seminarer med læsning af relevante antikke tekster i oversættelse, hvor den studerende laver 
mundtlige gruppefremlæggelser om emner, der vælges efter forslag fra underviser.  
Forelæsningsrækken tilrettelægges i fællesskab med Afdeling for Klassisk Arkæologi. 
Studerende, der følger propædeutik, kan deltage i undervisningen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives ca. 1100 siders litteratur om antikkens historie, litteratur og arkæologi samt supplerende 
tekster om emner som for eksempel religion og filosofi, samt mindst 250 sider græsk og latinsk 
litteratur i oversættelse. I pensum skal arkaisk digtning, klassisk græsk historieskrivning, Platon, attisk 
tragedie og komedie, hellenistisk digtning, romersk komedie, Cicero, Augustæisk digtning og 
Augustin være repræsenteret. Den studerende skal kunne drøfte teksten og sætte den ind i dens 
materielle, historiske og kulturhistoriske sammenhæng. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen herunder tilfredsstillende 
mundtligt gruppeoplæg. 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS 
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b) Prøven er en bunden skriftlig hjemmeopgave. På baggrund af det i kurset gennemgåede pensum 
stilles mindst 2, højst 6 spørgsmål inden for 2-3 af de gennemgåede perioder/emner. Vejledende 
omfang 10 sider. 
 
Prøveform: Individuel 
Varighed: Der gives 7 dage til besvarelsen 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 27. Disciplinen introduktion til græsk giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af  

• en grundlæggende viden om filologisk teori og metode, herunder tekstkritik, palæografi og 
overleveringshistorie 

• evnen til at læse græske tekster ud fra dette kendskab  
• basale kendskaber til filologiens centrale hjælpevidenskaber, såsom grammatik, metrik og 

leksikografi 
• kendskab til og færdigheder i at bruge fagets hjælpemidler 

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

• Evnen til selvstændigt at kunne finde informationer, bl.a. via internettet 
• Evnen til at forholde sig kritisk til og selvstændigt bedømme foreliggende information, f.eks. 

opslagsværker, leksika eller oplysninger fra nettet 
 
§ 28. Introduktion til græsk  
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give de studerende kendskab til filologisk teori og metode og til fagets 
genstandsområde og dets hjælpemidler. Undervisning i disciplinen foregår på hold. Forelæsninger om 
fagets elementer afveksler med kollokvier, hvor forlæsningernes emner belyses og metoderne 
afprøves i praksis ved læsning af primærlitteratur både i original og i oversættelse. I løbet af 
kollokvierne gennemgås mindst halvdelen af det pensum, der opgives til eksamen, og der læses 
mindst én prosa og én poetisk tekst. Det øvrige pensum fastlægges efter forslag fra eksaminator. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives 75 sider græsk tekst i original. Der opgives sekundærlitteratur om overleveringshistorie 
og tekstkritik i et omfang som L.D. Reynolds & N.G. Wilson, Scribes & Scholars. A guide to the 
transmission of Greek and Latin Literature. 3rd edition (Oxford, 1991) og Martin L. West, Textual 
Criticism and Editorial Technique Applicable to Greek and Latin Texts (Stuttgart, 1973). Der kræves 
en sikker sproglig forståelse af de opgivne tekster, samt en grundlæggende viden om deres 
konstituering og overlevering. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er bunden mundtlig. Der eksamineres i ca. 1/3 s. opgiven originaltekst valgt af eksaminator.  
 
Prøveform: Individuel 
Hjælpemidler: Ordbøger, grammatikker og elementære opslagsværker 
Forberedelsestid: 1 time 
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Varighed: 30 minutter incl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 5 point 
 
§ 29. Disciplinen græsk politisk historie, filosofi og materiel kultur giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af  

• indgående viden om den græske historiografi, herunder teksternes overleveringshistorie og 
konstituering 

•  grundlæggende kendskab til græsk historie indtil senantikken  
• grundlæggende kendskab til græsk politisk filosofi 
• indgående kendskab til græsk kunst og arkitektur til og med hellenistisk tid  

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

• At kunne sætte historiografiske værker ind i deres historiske og kulturhistoriske kontekst 
• At kunne bedømme en genres udvikling 
• At forholde sig kritisk til historieskrivning 

 
§ 30. Græsk politisk historie, filosofi og materiel kultur 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende kendskab til græsk historiografi, centrale værker i 
græsk politisk filosofi, græsk historie og materiel kultur, specielt skulptur, keramik og arkitektur. 
Undervisning i disciplinen foregår på hold. Forelæsninger om fagets elementer afveksler med 
tekstlæsning af primærlitteratur både i original og i oversættelse og med monumentgennemgang. I 
tekstlæsningen gennemgås hovedsageligt tekster, der tilsammen belyser en periode eller en tematik 
inden for det område, hvor den studerende skal opnå grundlæggende kendskaber. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives 100 sider græsk tekst i original, samt 100 sider græsk tekst i oversættelse. Der opgives 
endvidere et oversigtsværk om græsk historie i et omfang som Ancient Greece, S.B. Pomeroy et al. 
(Oxford, 1999), om græsk politisk filosofi i et omfang som T.A. Sinclair, A History of Greek Political 
Thought (London, 1951), og om græsk kunst og arkitektur i et omfang som G.M.A. Richter, A 
Handbook of Greek Art. I pensum skal Herodot og Xenophon være repræsenteret i original, hvis ikke 
de har været opgivet tidligere i studieforløbet, samt græsk politisk filosofi. Der kræves en sikker 
sproglig forståelse af de opgivne tekster, samt en viden om den historiske, filosofiske og materielle 
kontekst, de omhandler og er opstået i. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Portfolio, der omfatter 1) aflevering af skriftlig besvarelse på højst 5 sider af et spørgsmål valgt efter 
forslag fra eksaminator, 2) IT-præsentation af 2 monumenter på kursets hjemmeside samt 3) en 
bunden mundtlig prøve. Ved den mundtlige prøve eksamineres i ca. 1/2 s. opgiven originaltekst valgt 
af eksaminator. Eksaminationen har form af en mundtlig diskussion med udgangspunkt i den valgte 
tekst. Efter referat og præsentation af teksten diskuteres den specielt med henblik på den 
tematik/periode, som de opgivne tekster omhandler. Ved bedømmelsen tæller både den skriftlige 
besvarelse, IT-præsentationen og den bundne mundtlige prøve, der dog vejer tungest. 
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Prøveform: 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. IT-præsentationen og den mundtlige prøve kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. 
Hjælpemidler til bunden mundtlig prøve: Alle 
Forberedelsestid: 1 time 
Varighed: 30 min. incl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
 
§ 31. Disciplinen græsk grammatik, stilistik og retorik giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af  

• grundlæggende viden om græsk morfologi og syntaks, om stilistik og retorik, samt om de 
græske forfatterskaber, der belyser disse emner 

• færdigheder i at udføre morfologisk, syntaktisk, stilistisk og retorisk analyse af græske tekster 
• færdigheder i at oversætte græske tekster til dansk eller et andet moderne europæisk sprog 

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

• At kunne vurdere oversættelser 
• At kunne levere præcise retoriske og stilistiske analyser af komplicerede tekster på såvel 

dansk som andre moderne europæiske sprog 
• At kunne foretage komparative analyser af forskellige sprogs virkemidler 

 
§ 32. Græsk grammatik, stilistik og retorik 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende kendskab til antik græsk og moderne stilistisk og 
retorisk teori, samt praktiske færdigheder i at foretage sproglige analyser af græske tekster og i at 
oversætte dem til dansk. Undervisningen foregår på hold. Forelæsninger om fagets elementer 
afveksler med seminarer, hvor der læses græske tekster om disse emner, og hvor der øves sproglig 
analyse og version i form af regelmæssig aflevering af skriftlige opgaver med efterfølgende 
evaluering. Mindst tre af disse opgaver vil i form og sværhedsgrad ligne den opgave, der stilles til 
eksamen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives 100 sider græsk tekst i original, samt 100 sider græsk tekst i oversættelse. Der opgives 
endvidere ca. 600 sider moderne litteratur om græsk stilistik og om græsk retorik og dens historie. I 
pensum skal mindst én attisk taler og Platon være repræsenteret i original, og desuden læses mindst én 
efterklassisk retorisk tekst og én tekst, der omhandler stilistisk og/eller retorisk teori. Der kræves en 
sikker viden om græsk morfologi, syntaks, retorik og stilistik og kendskab til den antikke tænkning 
om disse emner, samt færdighed i sproglig analyse af græske tekster og i at oversætte dem til dansk.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden skriftlig prøve. Der foretages en skriftlig oversættelse til dansk af et stykke 
opgiven tekst på højst 1 side valgt af eksaminator. Oversættelsen ledsages af en stilistisk og/eller 
retorisk analyse af den græske tekst. I analysen kan inddrages anden tekst med tilknytning til det 
valgte stykke. 



 

 11

 
Prøveform: Individuel 
Varighed: Der gives 7 dage til opgavens besvarelse  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
 
§ 33. Disciplinen græsk sprogkundskab giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af  

• indgående viden om græsk morfologi og syntaks 
• grundlæggende viden om græsk sproghistorie 
• grundlæggende kendskab til sammenhængen mellem græsk og andre europæiske sprog 
• grundlæggende viden om moderne sprogvidenskab 

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

• At kunne bedømme sprogs udvikling og de faktorer, der influerer denne 
• At have et højt sprogligt kompetenceberedskab i såvel dansk som andre europæiske sprog 
• At kunne formidle sammenhængen mellem flere sprog 

 
§ 34. Græsk sprogkundskab 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende kendskab til græsk morfologi og syntaks, moderne 
sprogvidenskab og græsk sproghistorie, samt praktiske færdigheder i at analysere græske tekster ud 
fra moderne grammatisk teori og i at se det græske sprogs morfologiske og syntaktiske karakteristika i 
forhold til latin og til moderne europæiske sprog. Undervisningen foregår på hold og består af 
forelæsninger om fagets elementer afvekslende med øvelser og opgaver i grammatisk analyse, i brug 
af grammatiske og leksikale hjælpemidler og i oversættelse fra græsk til dansk og fra dansk til græsk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives oversigtsværker om moderne sprogvidenskab i et omfang som Ebbe Spang-Hansen, 
Sprogets verden og din (København 2002) eller Michael Herslund og Bente Lihn Jensen, Sprog 
og sprogbeskrivelse (Samfundslitteratur 2003), og om det græske sprogs historie i et omfang som G. 
Horrocks, Greek - A History of the language and its speakers (London & New York, 1997). 
Eksaminanden må vise sikker færdighed i grammatisk analyse, samt have kendskab til almen 
sprogvidenskab og græsk sproghistorie.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Under forudsætning af tilfredsstillende formidlingsopgave, der omfatter fremstilling, præsentation 
(evt. vha. power-point show) og evaluering af undervisningsmateriale egnet til brug i almen 
sprogforståelse er prøven en bunden skriftlig opgave under tilsyn. 
Formidlingsopgaven skal desuden ledsages af en 5 sider lang redegørelse for de faglige og 
pædagogiske overvejelser og den valgte præsentationsform, set i forhold til målgruppen. 
Til den bundne skriftlige opgave besvares med udgangspunkt i et stykke græsk tekst af ca. 3/4 sides 
længde en række morfologiske, syntaktiske og sproghistoriske spørgsmål, der udarbejdes en dansk 
oversættelse af en del af stykket, samt en oversættelse til græsk af højst fem linier dansk tekst. 
 
Prøveform: Individuel, bunden skriftlig prøve under tilsyn.  
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Hjælpemidler: Ordbøger til og fra græsk og ordbøger fra de fremmedsprog, som de græske ordbøger 
er affattet på, må medbringes. 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point.  
 
§ 35. Disciplinen tekstanalyse og litteraturteori giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af  

• grundlæggende viden om græsk og romersk litterær teori  
• grundlæggende viden om den moderne litteraturteori og dens metoder 
• færdighed i at analysere græske tekster med den moderne litteraturteoris metoder, som f.eks. 

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

• At kunne levere litterære analyser af såvel tekster skrevet på dansk som på andre europæiske 
fremmedsprog 

• Evne til skriftlig fremstilling og selvstændig problemformulering 
• Kritisk tilgang til anvendelsen af en specifik kulturs teorier og metoder på andre kulturer 

 
§ 36. Tekstanalyse og litteraturteori 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give de studerende kendskab til antik litterær teori, til den moderne 
litteraturteori og dens metoder, samt praktisk færdighed i at anvende disse metoder. Undervisningen 
foregår på hold; forelæsninger i disciplinen afveksler med praktiske øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Der opgives 250 sider græsk tekst i original, samt 250 sider græsk tekst i oversættelse. Der opgives 
endvidere ca. 300 sider introducerende litteratur om antik litteraturteori, et oversigtsværk om moderne 
litteraturteori i et omfang som Minna Skafte Jensen, Lyre og bog (Odense 2003), samt 4-6 artikler om 
mindst 2 retninger inden for moderne litteraturteori. I pensum skal Aristoteles være repræsenteret. 
Den studerende skal have opnået et overblik over litteraturkritikkens historie og på baggrund af dette 
og af en sikker sproglig og indholdsmæssig forståelse af de opgivne antikke tekster demonstrere 
færdigheder i litterær analyse under anvendelse af én eller flere specificerede metoder. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig opgave. Inden 1. november aftales opgavens emne, herunder valg af 
originaltekst og metode(r) med eksaminator, senest 15. november afleveres en skriftlig 
problemformulering, og senest 15. december en synopsis på 3-5 sider. Den færdige opgave afleveres 
senest 15. januar. Vejledende omfang 15 sider. 
 
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
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§ 37. Disciplinen græsk poesi giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af  

• indgående viden om den græske poesis historie og dens genrer, herunder teksternes 
overleveringshistorie og konstituering 

• grundlæggende kendskab til græsk mytologi  
• godt kendskab til græsk metrik og færdighed i oplæsning 
• færdighed i at applicere den antikke litteraturteoris terminologi på antikke poetiske tekster 
• færdighed i at analysere og fortolke en poetisk græsk tekst med den moderne tekstanalyses 

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

• Evnen til at analysere en poetisk tekst indholdsmæssigt under inddragelse af stilistik, fonetik 
og metrik 

• Evnen til at analysere andre kulturers litteratur med denne kulturs analysemetoder 
• Evnen til at bedømme poetiske oversættelser 

 
§ 38. Græsk poesi 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende kendskab til græsksproget digtning. 
Undervisningen foregår på hold. Der kræves kendskab til oversættelsesproblemer; tekstkritik og 
teksternes overleveringshistorie; tekstanalyse, stilistik, fonetik, metrik og mytologi samt et overblik 
over den græske poesis historie. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives 200 sider græsk tekst i original, samt 100 sider græsk tekst i oversættelse. I pensum skal 
epos og 3 andre genrer være repræsenteret, samt tekster fra 3 perioder. Hvis ikke de har været opgivet 
tidligere i studieforløbet, skal Homer, mindst én anden arkaisk digter, Attisk tragedie og komedie, 
lyrik og én efterklassisk tekst være repræsenteret i original. Der opgives desuden et oversigtsværk om 
græsk poesi og ét om græsk mytologi samt en monografi eller en samling artikler. Der prøves i 
oplæsning, oversættelse og fortolkning, om muligt med inddragelse af opgiven sekundærlitteratur, af 
en eller to græske poetiske tekster og i kendskab til de vigtigste poetiske genrer (epos, drama, lyrik, 
elegi, hymne), samt i kendskab til teksternes overleveringshistorie og konstituering. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Prøven er bunden mundtlig. Der eksamineres i ca. 1 s. opgiven originaltekst valgt af eksaminator 
 
Prøveform: Individuel 
Hjælpemidler: Alle 
Forberedelsestid: 2 timer 
Varighed: 60 min. incl. censur 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point 
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§ 39. Det frie emne giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Den studerende skal erhverve et indgående kendskab til et emne inden for græskstudiets 
område. Det valgte emne skal i omfang og kompleksitet give mulighed for at demonstrere 
beherskelse af en større stofmængde. 

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

• Evne til at gennemarbejde og redegøre for en faglig problemstilling 
• Evnen til selvstændigt i mundtlig og skriftlig form at fremlægge et emne inden for en 

afgrænset tidsramme 
• Evnen til at formidle tilegnet viden og forståelse til forskellige på forhånd definerede 

målgrupper (under prøveform b) 
 
§ 40. Frit emne 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at den studerende opnår indgående kendskab til og/eller en bredere 
kompetence i relation til et emne inden for græskstudiets fagområde, enten i forbindelse med udbudt 
undervisning eller efter individuel vejledning. Det valgte emne kan være af sproglig, litterær, 
historisk, kultur- eller receptionshistorisk art. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Der opgives 200 sider græsk tekst i original, 200 sider græsk tekst i oversættelse, samt 3-4 
monografier om det valgte emne; monografierne kan helt eller delvist erstattes af et tilsvarende 
omfang artikler. Op til 100 sider af pensum læst i oversættelse kan konverteres til op til 10 
monumenter (f.eks. malerier, skulpturer og bygningsværker), således at hvert monument 
gennemsnitligt tæller 10 normalsider. Til hvert monument skal der desuden opgives speciallitteratur, 
der indgår i det samlede pensum og er af et omfang fra 50 til 200 sider. Der kræves en indgående 
viden om det udvalgte emne, der behandles på baggrund af den tidligere i studieforløbet opnåede 
viden om græsk sprog, litteratur og kultur, samt evne til i den valgte fremstillingsform at formidle 
denne viden. Under prøveform b) skal fremstillingen rettes mod en af eksaminanden forud defineret 
målgruppe. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Prøven er en fri mundtlig prøve med skriftligt oplæg (synopsis, vejledende omfang 5 sider). Emnet 
for oplægget aftales med eksaminator senest 1. april og oplægget afleveres senest 15. maj. Den 
mundtlige del former sig som en sagsfremstilling (ca. 20 min.), der tager udgangspunkt i det skriftlige 
oplæg. Sagsfremstillingen efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand.  
 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 60 minutter incl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS 
 
b) Under forudsætning af aflevering af en formidlingsopgave er prøven en fri mundtlig prøve. Emnet 
for formidlingsopgaven aftales med eksaminator senest 1. april og opgaven, der kan ledsages af en 
kort skriftlig redegørelse, hvor eksaminanden fremlægger de faglige og pædagogiske synspunkter, der 
ligger til grund for formidlingsopgaven, afleveres senest 15. maj. Den mundtlige del former sig som 
en kort sagsfremstilling (max. 10 min.), som efterfølges af en dialog mellem eksaminator og 
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eksaminand.   
 
Prøveform: Individuel. 
Varighed: 60 minutter incl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 41. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
 
§ 42. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføre allerede aflagte 
eksaminer til denne studieordning i henhold til nedenstående: 
 
1998-studieordningen  2006-studieordningen 
introduktion til studiet og græsk arkæologi  
 

introduktion til antikken og arkæologi-delen af græsk 
historie og materiel kultur 

tekstlæsning introduktion til græsk 
sprogkundskab grammatisk opgaveaflevering i grammatik, stilistik 

og retorik, samt den bundne skriftlige opgave i 
sprogkundskab 

 
 
Kapitel 10: Propædeutik i græsk og latin. 
 
§ 43. 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 
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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 

 
§ 44. 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).  
 
§ 44a. 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. 
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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 
 
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 
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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 
 
§ 44b. 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 
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. 
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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 
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 
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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 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 22, § 26 stk. 2, § 28 stk. 2 og 3, § 30 stk. 2 og 3, § 
32 stk. 2 og 3, § 34 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3, § 44a stk. 2 og 3 
og § 44b stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  


