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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Sidefaget indenfor oldtidskundskab 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, Afdeling for Klassisk og Romansk, Studienævnet for de Klassisk- 
Filologiske fag. 
 
§ 2. Sidefaget introducerer til kulturstudiernes forskningsområde 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 oldtidskundskab giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
 

• Viden om græsk og romersk litteraturteori (poetik og retorik), den moderne litteraturteori og 
dens metoder samt færdighed i at analysere antikke tekster med antikke og moderne metoder 

• Viden om den græske og romerske litteraturs genrer, deres karakteristika, deres historiske 
udvikling, deres betydning for senere europæisk litteratur 

• Grundlæggende viden om moderne oversættelsesteori og dennes anvendelse på antikke 
tekster samt færdighed i at vurdere oversættelsers sproglige og stilistiske gengivelse af 
originalen 

• Grundlæggende viden om antik filosofi, græsk religion, herunder religionsfilosofi, og græsk 
mytologi, naturvidenskab og medicin samt kendskab til antikkens ideer om opdragelse og 
uddannelse 

• Færdigheder i analyse af tekster med særligt henblik på værdibegreber og 
fortællekonventioner 

• Overblik over den antikke historie og materielle kultur 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
 

• Kunne sætte tekster og materielle levn ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng 
• Kunne sammenligne kulturer og anlægge en kritisk synsvinkel på anvendelsen af en specifik 

kulturs teorier og metoder på andre kulturer  
• Kunne gennemføre en metodisk bevidst analyse af en tekst på såvel udtryksplanet som 

indholdsplanet  
• Kunne applicere sin viden om fortællemæssige konventioner på nutidig litteratur og film 
• Kunne levere litterære analyser af såvel tekster skrevet på dansk som på andre europæiske 

fremmedsprog 
• Kunne analysere væsentlige problemstillinger inden for politiske, psykologiske og 

socialhistoriske emner 
• Kunne relatere de antikke historikeres begreber om sandhed, relevans, upartiskhed og 

objektivitet til sammenlignelige begreber i moderne historieskrivning og journalistik 
• Kunne levere præcise retoriske analyser af tekster på såvel dansk som andre moderne 

europæiske sprog 
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• Kunne overføre den spænding mellem religion og videnskab, som kendetegner Athen i 
klassisk tid, på moderne forhold, herunder skærpe blikket for forholdet mellem individ og stat 

• Kunne perspektivere de græske og romerske idéer ved at sammenholde dem med senere 
europæiske kulturepokers idéer 

• Kunne levere vurderinger af oversættelser samt anvende den herved opnåede kompetence på 
oversættelser fra moderne sprog 

• Et højt sprogligt kompetenceberedskab  
• Evne til skriftlig fremstilling og selvstændig problemformulering, til at sætte sig ind i et stort 

stofområde, til at samarbejde i grupper og til at modtage og give kvalificeret kritik 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til sidefaget i oldtidskundskab forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet 
fagligt område samt A-niveau i græsk 
 
Stk. 2. Studerende, der ved studiestart ikke opfylder kravet om A-niveau i græsk, skal i tilknytning til 
sidefaget bestå propædeutisk prøve i græsk. 
 
 
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 oldtidskundskab 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. 
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Stk. 4. I tilknytning til sidefaget er der godkendt propædeutik i et omfang svarende til 30 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 
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 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. 
 
§ 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. 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. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 3 studerende. 
 
§ 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. 
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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. 
 
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: F.eks. 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 sidefagets moduler og prøver 
 
§ 21. Sidefaget i oldtidskundskab består af følgende 10 moduler/discipliner: 

• Introduktion til Antikken, der vægter 15 ECTS-point i uddannelsen 
• Klassisk Arkæologi, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Epos, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Tekstanalyse og Litteraturteori, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Historieskrivning, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Talere og Retorik, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Antik-reception, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Antikkens Idéhistorie, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
• Drama, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
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• Oversættelsesteori, der vægter 10 ECTS-point i uddannelsen 
 
§ 22. Skematisk oversigt over sidefaget: 
 
Moduler og 
prøver 

Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering Eksamensform 

Introduktion til 
Antikken 

Intern 15 Bestået/ikke-
bestået 

1.semester Bestået ved 
deltagelse  

Klassisk 
Arkæologi 

Intern 10 Bestået/ikke-
bestået 

3.semester Bunden mundtlig 

Epos Ekstern 10 7-trinsskala 3.semester Bunden mundtlig 
Tekstanalyse og 
Litteraturteori 

Ekstern 10 7-trinsskala 3.semester Fri skriftlig  

Historieskrivning Intern 10 Bestået/ikke-
bestået 

4.semester Fri mundtlig 

Talere og Retorik Intern 10 7-trinsskala 4.semester Bunden skriftlig 
Antik-reception Intern 10 7-trinsskala 4.semester Fri 

skriftlig/mundtlig
Antikkens 
Idéhistorie 

Ekstern 10 7-trinsskala 5.semester Fri mundtlig 

Drama Ekstern 10 7-trinsskala 5.semester Bunden mundtlig 
Oversættelsesteori Intern 10 7-trinsskala 5.semester Bunden skriftlig 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 23. Den ikke-sproglige undervisning kan følges fra studiestart sideløbende med det propædeutiske 
græsk-kursus 
 
Stk. 2. Disciplinerne på fjerde 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 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for sidefagets enkelte 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.  
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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 sætte filologi og arkæologi i relation til hinanden 
• kunne sammenligne kulturer 
• kunne sætte sig ind i et stort stofområde 
• kunne samarbejde (ved eksamensform a) 

  
§ 26. Introduktion til Antikken 
  
Disciplinbeskrivelse  
Kurset introducerer den studerende til hovedlinjerne i antikkens litteratur- og kulturhistorie fra 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. Forelæsningerne i 
emnet (eventuelt udformet som elektronisk materiale) understøttes af seminarer med læsning af 
relevante antikke tekster i oversættelse, hvor de studerende laver mundtlige gruppefremlæggelser om 
emner, der vælges efter forslag fra underviser.  
Forelæsningsrækken tilrettelægges i fællesskab med 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: 15 ECTS 
  
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 syv dage til besvarelsen 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 15 ECTS 
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§ 27 Disciplinen Klassisk Arkæologi giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
 

• Kendskab til den klassiske arkæologis arbejdsmetoder og problemstillinger  
• Færdigheder i at beskrive, analysere og klassificere antikke materielle levn 
• Alment kendskab til græsk arkæologi  
• Perspektiverende viden om romersk arkæologi 
• Grundlæggende kendskab til receptionen af monumenter  
 

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

• Kunne beskrive, analysere og klassificere antikke materielle levn  
• Kunne sætte materielle levn ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng 
• Kunne applicere sin viden om antikkens kunst og materielle levn på nutidig kunst og 

arkitektur 
 
§ 28 Klassisk Arkæologi 
  
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give de studerende en gennemgang af græsk arkæologi samt et udblik 
til den romerske arkæologi med særlig vægt på den augustæiske periode. Disciplinen omfatter en 
præsentation af den klassiske arkæologis arbejdsmetoder og problemstillinger. Undervisningens 
indhold og tilrettelæggelse og vilkårene for prøveaflæggelsen fastsættes af Studienævnet for Klassisk 
Arkæologi. Undervisning i disciplinen foregår på hold og består af forelæsninger (eventuelt udformet 
som elektronisk materiale) med supplerende praktiske øvelser. 
 
Stk 2. Faglige mål 
Der opgives et oversigtsværk i et omfang som John Griffiths Pedley, Greek Art and Archaeology, 
London 2002 samt 4-5 artikler om relevante emner. Endvidere opgives der ca. 100 sider litteratur 
omhandlende romersk arkæologi med fokus på den julisk-claudiske periode samt ca. 75 sider om 
antik-reception. Ved manglende aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udvides pensum 
med 250 sider litteratur udvalgt i samarbejde med underviseren.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen er prøven bunden mundtlig.  
Der eksamineres i 3-4 materielle levn valgt af eksaminator.  
 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 20 min inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS 
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b) prøven er bunden mundtlig. Der eksamineres i 6-8 materielle levn valgt af eksaminator.  
 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 40 min inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 29 Disciplinen Epos giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af: 
 

• Viden om eposgenren, dens karakteristika, dens historiske udvikling, dens betydning for 
senere europæisk litteratur 

• Kendskab til arkæologiens rolle for udforskningen af det græske epos 
• Kendskab til genrens græske og romerske forfattere 
• Færdigheder i analyse af epos med særligt henblik på græske nøglebegreber og 

fortællekonventioner 
• Grundlæggende kendskab til versemålet  

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

• Kunne gennemføre en metodisk bevidst analyse af en tekst på såvel udtryksplanet som 
indholdsplanet  

• Kunne bedømme en genres udvikling 
• Kunne applicere sin viden om episke konventioner på nutidig litteratur og film 

 
§ 30 Epos  
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give de studerende et litteraturhistorisk overblik over og et 
tekstanalytisk indblik i græsk-romersk episk digtning. Undervisning i disciplinen foregår på hold og 
består dels af forelæsninger (eventuelt udformet som elektronisk materiale), dels af tekstanalytiske 
øvelser, hvorunder det græske og romerske epos introduceres og analyseres filologisk, 
litteraturhistorisk, religions- og idéhistorisk samt arkæologisk.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Af primære tekster opgives der i oversættelse ca. 1500 vers af Homer, nogenlunde ligeligt fordelt på 
Iliaden og Odysseen.  Som perspektiverende tekst hertil opgives i alt ca. 500 vers af Argonautertogtet 
af Apollonios Rhodios, Vergils Æneiden, Lucans Om Borgerkrigen, eller et andet epos.  
Der opgives endvidere ca. 500 vers af Ovids Metamorfoserne og i alt ca. 500 vers af Hesiods 
Theogonien, Værker og dage, Lukrets' Om verdens natur eller Vergils Georgica. Endvidere opgives 
der ca. 150 sider sekundærlitteratur med særlig hensyntagen til de valgte repræsentanter for den 
episke genre. Pensum udarbejdes i samarbejde med underviseren. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er bunden mundtlig. Der eksamineres i et uddrag på 75 vers af en opgivet tekst udvalgt af 
eksaminator. Perspektiverende tekst kan inddrages af eksaminanden. 
 



 

 10

Prøveform: Individuel 
Hjælpemidler: alle 
Forberedelsestid: 60 min. 
Varighed: 30 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point 
 
§ 31 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 litteraturteori (poetik og retorik)  
• Grundlæggende viden om den moderne litteraturteori og dens metoder 
• Færdighed i at analysere antikke tekster med antikke og moderne metoder 
  

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

• 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  

  
§ 32 Tekstanalyse og litteraturteori 
  
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende kendskab til antik og moderne litteraturteori og 
deres respektive metoder samt praktisk færdighed i at anvende disse metoder i analyse af tekster. 
Undervisningen foregår på hold; forelæsninger i disciplinen (eventuelt udformet som elektronisk 
materiale) afveksler med praktiske øvelser. 
   
Stk. 2. Faglige mål  
Der opgives 200 sider græsk og latinsk tekst i oversættelse. Det tilstræbes, at pensum fordeles med 
2/3 til græsk og 1/3 til latin. I pensum skal Aristoteles være repræsenteret. Der opgives endvidere ca. 
150 sider introducerende litteratur om antik litteraturteori (poetik og retorik), 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. Den studerende skal opnå et overblik 
over litteraturkritikkens historie og på baggrund af dette og af en sikker 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 tekst i 
oversættelse og metode(r), med eksaminator. Senest 15. november afleveres en skriftlig 
problemformulering og udkast til pensumopgivelser, senest 15. december en synopsis på 3-5 sider. 
Den færdige opgave afleveres senest 15. januar. Omfang 10-12 sider. 
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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. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
§ 33 Disciplinen Historieskrivning giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af: 
 

• Viden om de græske historikere på baggrund af Grækenlands historie og samfundsforhold 
• Grundlæggende viden om romerske historikere på baggrund af Roms historie og 

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

• Kunne analysere væsentlige problemstillinger inden for politiske og socialhistoriske emner 
• Kunne sætte de antikke historiske værker ind i deres historiske, kulturhistoriske og materielle 

kontekst, herunder at vurdere dem som kilder til den antikke virkelighed 
• Kunne relatere de antikke historikeres begreber om sandhed, relevans, upartiskhed og 

objektivitet til sammenlignelige begreber i moderne historieskrivning og journalistik 
• Kunne afgrænse genren historie i forhold til genren biografi 

 
§ 34 Historieskrivning 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give de studerende kendskab til de antikke historikere og redskaber til 
at analysere, vurdere og formidle antikke historiske tekster, herunder disse teksters overvejelser over 
historiske årsagssammenhænge, samt at bruge og forholde sig kritisk til sekundærlitteratur om disse 
emner. Undervisning i disciplinen foregår på hold. Forelæsninger om fagets elementer (eventuelt 
udformet som elektronisk materiale) afveksler med tekstlæsning af primærlitteratur i oversættelse. 
Undervisningen er temabaseret. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives 300 sider tekster i oversættelse. Endvidere opgives der et oversigtsværk på ca. 200 sider 
om antik historieskrivning, samt artikler omhandlende relevante problemstillinger i et omfang af ca. 
100 sider. I pensum skal Herodot, Thukydid og Xenophon, og mindst én romersk historisk forfatter 
være repræsenteret. Der kræves viden om den historiske, filosofiske og materielle kontekst, de 
historiske tekster omhandler og er opstået i. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri mundtlig prøve med skriftligt oplæg (synopsis, vejledende omfang 5 sider per 
studerende). 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. Synopsis kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at 
alle dele af synopsis, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
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individuel bedømmelse. 
  
Varighed: 60 minutter inkl. censur 
 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 35 Disciplinen Talere og Retorik giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af: 
 

• Viden om retorik, herunder stilistik, såvel historisk som systematisk 
• Grundlæggende viden om debatten mellem retorik og filosofi gennem hele antikken 
• Indgående kendskab til de græske og latinske teoretiske forfatterskaber, der belyser disse 

emner 
• Færdighed i at udføre retorisk analyse på såvel mikro- som makroplanet af oversatte græske 

og latinske tekster  
• Indgående kendskab til de vigtigste græske og romerske talere 

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

• Kunne levere præcise retoriske analyser af komplicerede tekster på såvel dansk som andre 
moderne europæiske sprog 

• Kunne foretage komparative analyser af forskellige sprogs virkemidler 
• Kunne overføre den antikke retoriks indsigter i psykologi og politik på moderne forhold 

 
§ 36 Talere og Retorik 
 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give de studerende kendskab til antik og moderne retorisk teori, samt 
praktiske færdigheder i at foretage retoriske analyser af græske og latinske tekster i oversættelse på 
såvel mikroplanet (retoriske figurer mv.) som makroplanet (talerens ideologiske og andre hensigter set 
i lyset af talens arkitektur). Undervisningen foregår på hold. Forelæsninger om fagets elementer 
(eventuelt udformet som elektronisk materiale) afveksler med seminarer, hvor der læses græske og 
latinske tekster i oversættelse, og hvor der øves retorisk analyse; der foretages regelmæssig aflevering 
af skriftlige opgaver med efterfølgende evaluering. Mindst tre af disse opgaver skal i form og 
sværhedsgrad ligne den opgave, der stilles til eksamen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives ca. 100 sider græsk eller latinsk tekst i oversættelse om retorisk teori; i dette pensum skal 
Platon, Aristoteles, Cicero og Quintilian være repræsenteret. Desuden opgives ca. 200 sider moderne 
litteratur om samme emne. Uden for det retorikteoretiske pensum opgives ca. 200 sider græsk og 
latinsk tekst i oversættelse, hvoraf ca. 75 sider skal være græske talere og ca. 50 sider romerske talere. 
Der kræves en sikker viden om retorik og kendskab til den antikke tænkning om disse emner samt 
færdighed i retorisk analyse af græske og latinske tekster.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden skriftlig prøve. Der udleveres en opgiven tekst på højst 5 sider valgt af 
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eksaminator med henblik på en stilistisk og/eller retorisk analyse af den pågældende tekst. I analysen 
kan inddrages anden tekst med tilknytning til det valgte stykke. Omfang 10-12 sider. 
 
 
Prøveform: Individuel 
Varighed: Der gives 7 dage til opgavens besvarelse  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 37. Disciplinen Antik-reception giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af: 
 

• Viden om de antikke teksters samt den antikke idéhistories og kunsts virkningshistorie i vores 
kultur 

• Færdighed i at tilegne sig overblik over aspekter af udviklingen fra antikken til i dag 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
 

• Kunne sætte tekster og materielle levn ind i en historisk og kulturhistorisk sammenhæng 
• Kunne overskue de lange linier i antik-reception 
• Kunne sammenligne kulturer og oparbejde en kritisk tilgang til anvendelsen af en specifik 

kulturs teorier og metoder på andre kulturer 
• Kunne parallelisere og kontrastere relevante antikke problemstillinger med moderne forhold 

 
§ 38 Antik-reception 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at introducere de studerende til hovedlinjer i antikkens virkningshistorie 
begyndende med den romerske kulturs reception af den græske. Undervisningen er tematisk orienteret 
og centreres inden for hvert tema omkring én græsk tekst samt 2-4 perspektiverende tekster, der 
repræsenterer primærtekstens reception fra romersk kultur og til i dag. I løbet af semesteret 
gennemgås mindst 3 sådanne tematiske læsninger. Teksterne skal endvidere sættes ind i deres 
arkæologiske og/eller kunsthistoriske kontekst. Ét af temaerne kan være centreret omkring 
materielkulturelle levn. Undervisningen foregår på hold og består af forelæsninger (eventuelt 
udformet som elektronisk materiale) ledsaget af diskussion og praktiske øvelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives min. 500 sider primærtekster samt en monografi om hvert af de valgte emner, i det 
dog monografierne kan erstattes af artikler af et tilsvarende omfang. Op til 100 sider af pensum læst i 
oversættelse kan konverteres til op til 10 monumenter (f.eks. malerier, skulpturer, 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. 
 
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 
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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: 10 ECTS 
 
b) Under forudsætning af aflevering af en formidlingsopgave f.eks. planlægning af 
undervisningsforløb, udarbejdelse af hjemmeside, 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 
eksaminand.   
 
Prøveform: Individuel.  
Varighed: 60 minutter incl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 39 Disciplinen Antikkens Idéhistorie giver de studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af: 
 

• Viden om græsk filosofi fra førsokratikerne til Plotin, med udblik til Cicero og Seneca i Rom; 
hovedvægten lægges på Sokrates, Platon, Aristoteles, epikuræerne og stoikerne 

• Grundlæggende kendskab til græsk naturvidenskab og medicin 
• Kendskab til antikkens ideer om opdragelse og uddannelse, herunder sofisternes indflydelse 
• Viden om græsk religion, herunder religionsfilosofi, og græsk og romersk mytologi 

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

• Kunne overføre den spænding mellem religion og videnskab, som kendetegner Athen i 
klassisk tid, på moderne forhold 

• Skærpe blikket for forholdet mellem individ og stat 
• Have blik for den rolle de græske og romerske tanker har spillet i udviklingen af europæisk 

humanisme 
• Kunne modtage og give kompetent kritik 

 
§ 40 Antikkens Idéhistorie 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give de studerende kendskab til antikkens filosofi, pædagogiske og 
politiske teorier, antik populærmoral, herunder synet på køn og kønsroller, antikkens naturvidenskab 
og medicin samt religion & mytologi. Undervisningen foregår på hold. Forelæsninger om fagets 
elementer afveksler med seminarer (eventuelt udformet som elektronisk materiale). 
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Stk.2. Faglige mål 
Der opgives 250 sider tekster i oversættelse. Endvidere opgives der minimum 250 sider 
sekundærlitteratur i et omfang som de relevante afsnit af Karsten Friis Johansen Den europæiske 
filosofis historie, bind 1 Antikken, København 1991, Troels Engberg-Pedersen Antikkens etiske 
tradition: Fra Sokrates til Marcus Aurelius, København 1996, Christopher Gill Greek Thought, 
Oxford 1995, Jan N. Bremmer Greek Religion, Oxford 1999. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven bestås ved tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. Undervisningsdeltagelsen består i 
tilfredsstedsstillende udarbejdelse af en synopsis på højst 5 sider og afholdelse af et oplæg på højst en 
time på baggrund af denne synopsis. Emnet for oplægget aftales med underviser. Holdet evaluerer 
hinandens oplæg, og evalueringen er en del af undervisningsdeltagelsen.  
 
Prøveform: Undervisningsdeltagelse.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 41 Disciplinen Drama giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
 

• Overblik over de attiske dramafester, religiøst, socialt og politisk 
• Overblik over opførelsesforhold, herunder teatrets arkæologi, forestillingernes finansiering, 

skuespilkunst og musik 
• Kendskab til dramafølgen: tragedie, satyrspil, komedie, herunder komediens forhold til 

tragedien, og til de attiske vasemaleriers rolle som kilde til tragediens, satyrspillets og 
komediens historie 

• Indgående kendskab til tragediens og komediens litteraturhistorie  
• Kendskab til romersk komedie, Plautus og Terents, og romersk tragedie, især Seneca 

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

• Kunne analysere en drama-tekst indholdsmæssigt under hensyntagen til både 
litteraturhistoriske, idéhistoriske, religiøse og historiske aspekter. 

• Kunne perspektivere antikt drama under en genresynsvinkel, idet der foretages 
sammenligninger med senere epokers tragedier og komedier 

 
§ 42 Drama 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give de studerende kendskab til det antikke tragiske og komiske drama 
fra Aischylos til Seneca, dvs. gennem et halvt årtusinde. Der kræves kendskab til det antikke dramas 
historie, i såvel formel som indholdsmæssig henseende, dvs. med inddragelse af metrik, 
strukturanalyse, religion og mytologi, arkæologi, idéhistorie samt historie og samfundsforhold. 
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Endvidere tages der stilling til de oversættelsesproblemer, som de antikke tragedier og komedier 
rejser. Undervisning foregår på hold. Forelæsninger om fagets elementer afveksler med seminarer 
(eventuelt udformet som elektronisk materiale). 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives to græske tragedier af forskellige forfattere, en græsk komedie, samt et romersk drama. 
Endvidere opgives der introducerende sekundærlitteratur i et omfang som s.1-86 i Alan H. 
Sommerstein Greek Drama and Dramatists, London/New York 2002, Holger Friis Johansen ”Den 
Attiske Tragedie” og ”Den Gamle Komedie” i Rudi Thomsen (udg.) Det athenske demokrati i 
samtidens og eftertidens syn, Århus 1986, bind 1, hhv. 89-116 og 117-139. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er bunden mundtlig. Der eksamineres i et uddrag på 5 normalsider af en opgivet tekst udvalgt 
af eksaminator. Perspektiverende tekst kan inddrages af eksaminanden. 
 
Prøveform: Individuel 
Hjælpemidler: alle 
Forberedelsestid: 60 min. 
Varighed: 30 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point 
 
§ 43 Disciplinen Oversættelsesvurdering giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af: 
 

• Grundlæggende viden om moderne oversættelsesteori og dennes anvendelse på antikke 
tekster 

• Færdighed i at vurdere oversættelsers sproglige og stilistiske gengivelse af originalen 
• Færdighed i at genfinde grundbegreber i den græske tekst og vurdere oversættelsens 

gengivelse heraf 
• Færdighed i at vurdere oversættelser, fortrinsvis fra Norden, i forhold til hinanden 
• Færdighed i at vurdere oversættelsers egnethed til at formidle originalens indhold og form til 

deres målgruppe 
• Kendskab til forskellige tilgange til oversættelse 

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

• Et højt sprogligt kompetenceberedskab 
• Kunne levere sproglige og stilistiske vurderinger af oversættelser og deres gengivelse af 

originalen 
• Kunne identificere grundbegreber og vurdere gengivelsen af disse på andre sprog 
• Kunne anvende den herved opnåede kompetence på oversættelser til og fra moderne sprog 
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§ 44 Oversættelsesvurdering 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give de studerende et grundlæggende kendskab til moderne 
oversættelsesteori, så de i praksis bliver i stand til at vurdere oversættelser af antikke tekster. Den 
praktiske del vedrører fagelementerne Epos, Historieskrivning, Talere og retorik og Drama. 
Undervisning i disciplinen foregår på hold. Forelæsninger om fagets elementer (eventuelt udformet 
som elektronisk materiale) afveksler med eksempelvise nedslag og øvelser i den til kurset knyttede 
græske litteratur. Den praktiske del i sammenligning og vurdering af oversættelser øves i form af 
regelmæssig aflevering af skriftlige opgaver med efterfølgende evaluering. Mindst fire af opgaverne 
skal udformes, så de i indhold og omfang ligner den opgave, der stilles til eksamen.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der opgives en grundbog i oversættelsesteori i et omfang som Lita Lundquist Oversættelse – 
Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv (København 1997, 2. rev. 
udg.) suppleret med min. 50 sider artikler eller andet materiale, der behandler oversættelse af antikke 
tekster, således at både generel oversættelsesteori og specifikke fagorienterede problematikker er 
repræsenteret. Til eksemplificering af teorien opgives græske tekster samt 2-3 oversættelser til hver 
tekst: 400 vers Homer, 400 vers drama og 30 sider prosa. Teksterne læses ved centrale nedslag. 
Homer, Platon og Drama skal være repræsenteret. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden, skriftlig hjemmeopgave. Vejledende omfang 10 sider. Opgaven stilles ud fra en 
af eksaminator valgt tekst, som ikke indgår i, men har relation til det pensum, der opgives på græsk. 
På baggrund af en analyse belyses teoretiske problemstillinger. 
 
Prøveform: Individuel prøve. 
Varighed: Der gives 10 dage til opgavens besvarelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 45 Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 46 (Oversigt over meritoverførsel fra seneste ordning under 95-bekendtgørelsen til denne ordning). 
F.eks.: Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
  

2000-studieordningen  2006-studieordningen 
Introduktion til studiet  Introduktion til antikken 
Græsk arkæologi  Klassisk Arkæologi 
Realdisciplin   Antik-reception 

 
 
 
Godkendt af Dekanen juni 2006. Ikrafttræden 1. september 2006.  
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 22, § 26 stk. 2, § 28 stk. 2, § 30 stk. 2 og 3, 
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§ 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, § 42 
stk. 2 og 3 og § 44 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. 
september 2007.  
 


