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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og
regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
 Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Bachelortilvalget i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS samt et centralt fag på 135 ECTS.
Stk. 2. Den studerende skal have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget.

§ 3. Tilhørsforhold
Bachelortilvalget i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi hører under studienævnet
ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Assyriologi hører under censorkorpset for assyriologi. Nærorientalsk arkæologi hører under censorkorpset for nærorientalsk arkæologi. Ægyptologi
hører under censorkorpset for ægyptologi.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over de studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For bachelortilvalget i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi gælder yderligere:
 Normalsidebegrebet anvendes ikke for akkadiske eller sumeriske tekster i kileskrift, der opgives i linjer efter tekstudgaverne.
 Ved "1 Sethe-side" forstås 1 side med 23 linjer a 30 tegn.
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§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer.

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Bachelortilvalget i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi indeholder ingen studiemønstre.

§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg
Den studerende sammensætter selv sit bachelortilvalg ud fra de enkeltstående bachelortilvalg.
Stk. 2. Studerende indskrevet på det centrale fag i nærorientalsk arkæologi må ikke tage fagelementerne: Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer
(HASB10161E/HNAB10161E/HÆGB10161E), introduktion til Ægyptens oldtidskultur
(HASB10171E/HNAB10171E/HÆGB10171E), videnskabsteori
(HASB10181E/HNAB10181E/HÆGB10181E), arkæologisk praksis 1 (HNAB10191E), tilgange til arkæologi (HNAB10311E), arkæologisk praksis 2 (HNAB10331E), temaer og emner i nærorientalsk
arkæologi 1 (HNAB10341E) og temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 2 (HNAB10351E).
Stk. 3. Studerende indskrevet på det centrale fag i assyriologi må ikke tage fagelementerne: Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (HASB10161E/HNAB10161E/HÆGB10161E), introduktion
til Ægyptens oldtidskultur (HASB10171E/HNAB10171E/HÆGB10171E), videnskabsteori
(HASB10181E/HNAB10181E/HÆGB10181E), akkadisk 1 (HASB10091E), samfund A (HASB10101E),
samfund B (HASB10121E), mesopotamisk sprog og skrift 1: akkadisk 2 og sumerisk 1
(HASB10111E), mesopotamiske sprog og skrift 2: akkadisk 3 og sumerisk 2 (HASB10131E).
Stk. 4. Studerende indskrevet på det centrale fag i ægyptologi må ikke tage fagelementerne: Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (HASB10161E/HNAB10161E/HÆGB10161E), introduktion
til Ægyptens oldtidskultur (HASB10171E/HNAB10171E/HÆGB10171E), videnskabsteori
(HASB10181E/HNAB10181E/HÆGB10181E), ægyptiske hieroglyffer 1 (HÆGB10091E), oldægyptisk
kultur A (HÆGB10101E), ægyptiske hieroglyffer 2 (HÆGB10111E), oldægyptisk kultur B
(HÆGB10121E) og ægyptiske hieroglyffer 3 (HÆGB10131E).
Stk. 5. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi
Fagelementer

Semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (15 ECTS)

Efterår

Introduktion til Ægyptens oldtidskultur (15 ECTS)

Efterår

Videnskabsteori (15 ECTS)

Forår

Assyriologi
Fagelementer

Semester

Akkadisk 1 (15 ECTS)

Forår

Samfund A (15 ECTS)

Forår

Samfund B (15 ECTS)

Efterår

Mesopotamiske sprog og skrift 1: akkadisk 2 og sumerisk 1 (15
ECTS)

Efterår
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Fagelementer

Semester

Mesopotamiske sprog og skrift 2: akkadisk 3 og sumerisk 2 (15
ECTS)

Forår

Assyriologisk frit emne A med sprog (15 ECTS)

Forår eller efterår

Assyriologisk frit emne B historie, kultur og/eller samfund (15
ECTS)

Forår eller efterår

Nærorientalsk arkæologi
Fagelementer

Semester

Arkæologisk praksis 1 (15 ECTS)

Forår

Tilgange til nærorientalsk arkæologi (15 ECTS)

Forår

Arkæologisk praksis 2 (15 ECTS)

Efterår

Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 1 (15 ECTS)

Efterår

Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 2 (15 ECTS)

Forår

Kronologisk, regionalt og temaorienteret studie i nærorientalsk arkæologi 1 (15 ECTS)

Forår eller efterår

Kronologisk, regionalt og temaorienteret studie i nærorientalsk arkæologi 2 (15 ECTS)

Forår eller efterår

Nærorientalsk arkæologiske videnskaber (15 ECTS)

Forår eller efterår

Stone Tool Technology: Concepts, Techniques and Methods (7,5
ECTS)

Summer school

Ægyptologi
Fagelementer

Semester

Ægyptiske hieroglyffer 1 (15 ECTS)

Forår

Oldægyptisk kultur A (15 ECTS)

Forår

Ægyptiske hieroglyffer 2 (15 ECTS)

Efterår

Oldægyptisk kultur B (15 ECTS)

Efterår

Ægyptiske hieroglyffer 3 (15 ECTS)

Forår

Frit emne: ægyptologisk sprogstudie (15 ECTS)

Forår eller efterår

Frit emne: ægyptologisk kulturstudie (15 ECTS)

Forår eller efterår

Frit emne: ægyptologisk forskningsstudie (15 ECTS)

Forår eller efterår

5

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

§ 9. Fagelementer
Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer
Introduction to the Ancient and Medieval Near East
15 ECTS
Aktivitetskode (assyriologi): HASB10161E
Aktivitetskode (nærorientalsk arkæologi): HNAB10161E
Aktivitetskode (ægyptologi): HÆGB10161E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019.

Introduktion til Ægyptens oldtidskultur
Introduction to Ancient Egypt
15 ECTS
Aktivitetskode (assyriologi): HASB10171E
Aktivitetskode (nærorientalsk arkæologi): HNAB10171E
Aktivitetskode (ægyptologi): HÆGB10171E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019.

Videnskabsteori
Theory of Science
15 ECTS
Aktivitetskode (assyriologi): HASB10181E
Aktivitetskode (nærorientalsk arkæologi): HNAB10181E
Aktivitetskode (ægyptologi): HÆGB10181E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019.

Akkadisk 1
Akkadian 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10091E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
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Samfund A
Society A
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10101E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019.

Mesopotamiske sprog og skrift 1: akkadisk 2 og sumerisk 1
Mesopotamian Language and Writing 1: Akkadian 2 and Sumerian 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10111E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Særlige bestemmelser: Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de opnåede i akkadisk 1.

Samfund B
Society B
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10121E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.

Mesopotamiske sprog og skrift 2: akkadisk 3 og sumerisk 2
Mesopotamian Language and Writing 1: Akkadian 3 and Sumerian 2
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10131E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Særlige bestemmelser: Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de opnåede i akkadisk 1 og mesopotamiske sprog og skrift 1: akkadisk 2 og sumerisk
1.
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Assyriologisk frit emne A med sprog
Assyriology Free Topic A with Language
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10141E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 hovedtrækkene i et udvalgt sprog inden for assyriologi, herunder
skrift, grammatik og eventuelle dialekter.
 genrer og genrekonventioner i kildematerialet.
Færdigheder i at
 udvælge et sproglig relevant kildemateriale indenfor det assyriologiske fagområde
 behandle og sammenligne kildemateriale ud fra tekstkritiske metoder
og analyser
 forholde sig kritisk og refleksivt til moderne oversættelser af de
 læste tekster.
 translitterere, transskribere og oversætte kildematerialet selvstændigt.
Kompetencer til at
 fortage kvalificerede analytiske valg inden for grammatik og oversættelse
 oversætte mellem et udvalgt assyriologisk sprog og dansk eller engelsk.
 benytte materiale samt akademisk litteratur inden for assyriologi.
 generere viden og analyser om sproglige og tekstanalytiske problemstillinger.

Pensum

Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt pensum, men
det forudsættes, at den studerende har gennemarbejdet den litteratur, der er
relevant for emnet.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ordinær prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for den frie hjemmeopgave skal godkendes af eksaminator.
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Assyriologisk frit emne B – historie, kultur og/eller samfund
Assyriology free Topic B – History, Culture and/or Society
15 ECTS
Aktivitetskode: HASB10151E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et eller flere udvalgte emner inden for Nærorientalsk oldtidshistorie, kultur og/eller -samfund.
 det overordnede kildemateriale, der ligger til grund for en forståelse
det/de udvalgte emner.
Færdigheder i at
 identificere og analysere udvalgte forhold inden for Nærorientalsk oldtidshistorie, -kultur og/eller -samfund.
 relatere udvalgte forhold til forskningshistorien.
 forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til en konkret problemstilling inden for de videnskabelige normer.
 præsentere en kompleks problemstilling skriftligt,
 strukturere en opgave og skrive i et klart sprog inden for de akademiske normer og rammer, herunder bl.a. at følge dokumentations-,
note- og citatpraksis.
Kompetencer til at
 formulere en afgrænset, kompleks problemstilling relevant for faget,
skriftligt og selvstændigt.
 analysere ud fra forståelse af vigtige historiske problemstillinger og
anvende akademisk litteratur (inkl. tekstudgaver) til belysning af problemer.
 anvende teoretiske litteratur i sammenhæng med historisk materiale.

Pensum

Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt pensum, men
det forudsættes, at den studerende har gennemarbejdet den litteratur, der er
relevant for emnet.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ordinær prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for den frie hjemmeopgave skal godkendes af eksaminator.
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Arkæologisk praksis 1
Archaeological Practice 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10191E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019.

Tilgange til arkæologi
Approaches to Archaeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10311E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
Bedømmelse ved syge-/omprøve: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen.

Arkæologisk praksis 2
Archaeological Practice 2
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10331E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Særlige bestemmelser: Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de opnåede i arkæologisk praksis 1.

Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 1
Themes and Topics in Near Eastern Archaeology 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10341E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.

Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 2
Themes and Topics in Near Eastern Archaeology 2
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10351E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
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Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.

Kronologisk, regionalt og temaorienteret studie i nærorientalsk arkæologi 1
Chronological, Regional and Thematic Studies in Near Eastern Archaeology 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10361E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 Hvordan arkæologer undersøger og analyserer arkæologiske objekter
 Objekter og ideer fra en specifik periode/ region/ kultur i Mellemøsten
 Udvalgte og nyere forskningsartikler og bøger inden for det studerende
fagområde
Færdigheder i at
 Udvælge og behandle en problemstilling med tilhørende relevant arkæologisk materiale
 Skabe sammenhæng mellem forskningsproblem, teori, metode og
analyse
 Formidle skriftligt klart og velstruktureret inden for nærorientalsk arkæologis fagtraditioner og akademiske normer samt anvende visuelle
kommunikationsformer
Kompetencer til at
 Dybere historisk kompetence vedrørende det geografiske og historiske
område, som er relevant for det pågældende emne.
 Analytisk kompetence i form af anvendelse af teorier og metoder introduceret i de moduler den studerende har været igennem.
 Yderligere skriftlig formidlingskompetence i form af en længere skriftlig
opgave.

Pensum

Den studerende udvælger pensum på ml. 1300-1500 normalsider, som skal
fremgå af hjemmeopgavens litteraturliste.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. oplæg) eller
selvstudie med vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emne, materiale eller tidsperiode som behandles i den frie hjemmeopgave
skal være forskelligt fra kronologisk, regionalt og temaorienteret studie 2.
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Kronologisk, regionalt og temaorienteret studie i nærorientalsk arkæologi 2
Chronological, Regional and Thematic studies in Near Eastern Archaeology 2
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10371E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 Hvordan arkæologer undersøger og analyserer arkæologiske objekter
 Objekter og ideer fra en specifik periode/ region/ kultur i Mellemøsten
 Udvalgte og nyere forskningsartikler og bøger inden for det studerende
fagområde
Færdigheder i at
 Udvælge og behandle en problemstilling med tilhørende relevant arkæologisk materiale
 skabe sammenhæng mellem forskningsproblem, teori, metode og analyse
 Formidle skriftligt klart og velstruktureret inden for nærorientalsk arkæologis fagtraditioner og akademiske normer samt anvende visuelle
kommunikationsformer
Kompetencer til at
 Dybere historisk kompetence vedrørende det geografiske og historiske
område, som er relevant for det pågældende emne.
 Analytisk kompetence i form af anvendelse af teorier og metoder introduceret i de moduler den studerende har været igennem.
 Yderligere skriftlig formidlingskompetence i form af en længere skriftlig
opgave.

Pensum

Den studerende udvælger pensum på ml. 1500-1700 normalsider, som skal
fremgå af hjemmeopgavens litteraturliste.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. oplæg) eller
selvstudie med vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emne, materiale eller tidsperiode som behandles i den frie hjemmeopgave
skal være forskelligt fra kronologisk, regionalt og temaorienteret studie 1.
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Nærorientalsk arkæologiske videnskaber
Near Eastern Archaeological Sciences
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAB10381E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 de teorier, teknikker og metoder, som gør det muligt at analysere og
fortolke en række biologiske levn eller anden type arkæologisk data
ved hjælp af naturvidenskabelige metoder
 rekonstruktion af visse aspekter af oldtidssamfund og kulturer (herunder politiske, sociale, økonomiske, religiøse og kognitive aspekter).
 udbudte fags væsentlige teorier og forskningshistorie
 forståelse for den rolle naturlige omgivelser og ændringer i tilgængelige ressourcer spiller i fortidig, men også i nutidig politisk og social
kulturel udvikling.
Færdigheder i at
 identificere og analysere udvalgte forhold inden for nærorientalsk arkæologi







forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til en konkret problemstilling.
Reflektere over anvendelse af metoder og forskellige materialetyper i
forbindelse med et konkret afgrænset område
Formidle skriftligt, klart og velstruktureret, inden for nærorientalsk arkæologis fagtraditioner og akademiske normer.
systematisk forskningsmæssig tankegang, behandle kvantitativt større
datasæt, og skabe sammenhæng mellem forskningsproblem, metode
og analyse

Kompetencer til at
 teoretisk kompetence på et niveau, som gør dem i stand til at genkende den teoretiske baggrund for udvalgte publicerede værker og
forholde sig kritisk til anvendelsen af disse teorier, især mht. domesticering af dyr og planter.
 tilegne sig viden gennem fremmedsproget litteratur, herunder engelsk
og eventuelt også tysk eller fransk.
Pensum

Den studerende udvælger pensum på ml. 900-1200 normalsider, som skal
fremgå af hjemmeopgavens litteraturliste.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. oplæg) eller
selvstudie med vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Stone Tool Technology: Concepts, Techniques and Methods
7,5 ECTS
Activity code: HNAB10391E
Academic targets

At the examination, the student can demonstrate:
Knowledge and understanding of:
 key concepts in stone tool analysis
 basic principles of stone tool production and use
Skills in:
 stone tool analyses, including techno-typological analysis, as well as
micro-wear analysis
 experimental production of stone tools
 report writing
Competencies in:
 technological and typological analysis of stone tools
 micro-wear analysis of stone tools
 flint knapping
 ground stone tool production




use of image and statistical analysis of stone tools
report writing

Syllabus

There are no syllabus provisions.

Teaching and
working methods

The course will be a delivered through a mix of lectures, tutorials, practical
exercises and artefact handling sessions. Lectures will introduce students to
the key concepts and theoretical aspects of studying chipped and ground
stone artefacts. However, the focus is on practical hands-on exercises, which
will include flint knapping demonstrations and practice, ground stone tool production, stone tool artefact recording, micro-wear analysis, artefact photography and illustration, as well as statistical analysis. Students will work both
individually as well as in small groups.

Exam provisions

Form of exam: Portfolio.
Scope: 16-20 standard pages.
Assessment: Internal exam with one examiner, the 7-point grading scale.
Regulations for group exams: The exam can only be taken individually.
Exam language(s): English.
Materials permitted: All.
Make-up exam/resit: Same as above.

Ægyptiske hieroglyffer 1
Egyptian Hieroglyphs 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10091E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
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Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.

Oldægyptisk kultur A
Ancient Egyptian Culture A
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10101E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Særlige bestemmelser: Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de opnåede i introduktion til nærorientalske oldtidskulturer og introduktion til Ægyptens oldtidskultur.

Ægyptiske hieroglyffer 2
Egyptian Hieroglyphs 2
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10111E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Særlige bestemmelser: Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de opnåede i ægyptiske hieroglyffer 1.

Oldægyptisk kultur B
Ancient Egyptian Culture B
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10121E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
Særlige bestemmelser: Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de opnåede i ægyptiske hieroglyffer 2.

Ægyptiske hieroglyffer 3
Egyptian Hieroglyphs 3
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10131E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019,
dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
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Frit emne: ægyptologisk sprogstudie
Free Topic: Ancient Egyptian Language Study
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10141E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 hovedtrækkene i et udvalgt sprog inden for ægyptologi, herunder
skrift og grammatik
 genrer og genrekonventioner i kildematerialet.
Færdigheder i at
 udvælge en sproglig relevant kildemateriale inden for det ægyptologiske fagområde
 behandle og sammenligne kildemateriale ud fra tekstkritiske metoder
og analyser
 forholde sig kritisk og refleksivt til moderne oversættelser af de
 læste tekster.
 translitterere, transskribere og oversætte kildematerialet selvstændigt.
Kompetencer til at
 fortage kvalificerede analytiske valg inden for grammatik og oversættelse
 oversætte mellem et udvalgt oldægyptisk sprogtrin og dansk eller engelsk.
 benytte materiale samt akademisk litteratur inden for ægyptologien.
 generere viden og analyser om sproglige og tekstanalytiske problemstillinger.

Pensum

Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt pensum, men
det forudsættes, at den studerende har gennemarbejdet den litteratur, der er
relevant for emnet.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ordinær prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for den frie hjemmeopgave godkendes af eksaminator.
Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de
opnåede i ægyptiske hieroglyffer 3.
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Frit emne: ægyptologisk kulturstudie
Free Topic: Ancient Egyptian Cultural Study
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10151E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et eller flere udvalgte emner inden for Ægyptens oldtidskultur.
 det overordnede kildemateriale, der ligger til grund for en forståelse
det/de udvalgte emner.
Færdigheder i at
 identificere og analysere udvalgte forhold inden for Ægyptens oldtidskultur.
 relatere udvalgte forhold til forskningshistorien.
 forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til en konkret problemstilling inden for de videnskabelige normer.
 præsentere en kompleks problemstilling skriftligt,
 strukturere en opgave og skrive i et klart sprog inden for de akademiske normer og rammer, herunder bl.a. at følge dokumentations-,
note- og citatpraksis.
Kompetencer til at
 formulere en afgrænset, kompleks problemstilling relevant for faget,
skriftligt og selvstændigt.
 analysere ud fra forståelse af vigtige historiske problemstillinger og
anvende akademisk litteratur (inkl. tekstudgaver) til belysning af problemer.
 anvende teoretiske litteratur i sammenhæng med historisk materiale.

Pensum

Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt pensum, men
det forudsættes, at den studerende har gennemarbejdet den litteratur, der er
relevant for emnet.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Typisk selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ordinær prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for den frie hjemmeopgave godkendes af eksaminator.
Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de
opnåede i oldægyptisk kultur A og B.
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Frit emne: ægyptologisk forskningsstudie
Free Topic: Ancient Egyptian Research Study
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGB10191E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et eller flere udvalgte emner inden for Ægyptens oldtidskultur.
 det overordnede kildemateriale, der ligger til grund for en forståelse
af det/de udvalgte emner.
Færdigheder i at
 identificere og analysere forskningsrelevante problemstillinger inden
for Ægyptens oldtidskultur.
 arbejde med relevante forskningsredskaber; leksika, bibliografier, databaser, m.m.
 relatere udvalgte forhold til forskningshistorien.
 forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til en konkret problemstilling inden for de videnskabelige normer.
 præsentere en kompleks problemstilling skriftligt,
 strukturere en opgave og skrive i et klart sprog inden for de akademiske normer og rammer, herunder bl.a. at følge dokumentations-,
note- og citatpraksis.
Kompetencer til at
 formulere en afgrænset, kompleks problemstilling relevant for faget,
skriftligt og selvstændigt.
 analysere ud fra forståelse af vigtige historiske problemstillinger og
anvende akademisk litteratur (inkl. tekstudgaver) til belysning af problemer.
 anvende teoretiske litteratur i sammenhæng med historisk materiale.

Pensum

Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt pensum, men
det forudsættes, at den studerende har gennemarbejdet den litteratur, der er
relevant for emnet.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Typisk selvstudie og vejledning

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ordinær prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for den frie hjemmeopgave godkendes af eksaminator.
Dette fagelement fordrer viden, færdigheder og kompetencer svarende til de
opnåede i oldægyptisk kultur A og B.
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Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 10. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som det selv har fastsat, når der foreligger usædvanlige forhold.

§ 11. Ikrafttræden
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder
bachelortilvalget i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi den 1. september 2019 eller
senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
den 20. november 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. januar 2019.

Studieordningen har fået tilføjet pensumbestemmelser den 22. oktober 2019.
Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 16. januar 2020.
Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 9. august 2019.
Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. januar
2020.

Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 2. juli 2020.
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