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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
Kandidattilvalget i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi er del af en samlet 2-årig
kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS, som omfatter tilvalg på 30 ECTS samt et
centralt fag på 90 ECTS.

§ 3. Tilhørsforhold
Kandidattilvalget 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 kandidattilvalget 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 Studieinformation på KUnet under menupunktet Eksamen 
Eksamensform og regler  Pensum.

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

§ 8. Enkeltstående kandidattilvalg
Den studerende sammensætter selv sit kandidattilvalg ud fra de enkeltstående kandidattilvalg.
Stk. 2. Studerende indskrevet på det centrale fag i assyriologi må ikke tage fagelementerne:
international præsentation for assyriologi (HASK13501E) og kritisk analyse og
forskningsfærdigheder (HASK13531E).
Stk. 3. Studerende indskrevet på det centrale fag i nærorientalsk arkæologi må ikke tage
fagelementerne: teori og metode inden for nærorientalsk arkæologi (HNAK13491E), international
præsentation for nærorientalsk arkæologi (HNAK13501E), projektbaseret kursus (HNAK13511E) og
arkæologisk analyse (HNAK13531E).
Stk. 4. Studerende indskrevet på det centrale fag i ægyptologi må ikke tage fagelementet
specialiseret emne i ægyptologi (HÆGK13531E).
Stk. 5. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Assyriologi
Fagelementer

Semester

International præsentation for Assyriologi (15 ECTS)

Forår eller efterår

Kritisk analyse og forskningsfærdigheder (15 ECTS)

Forår eller efterår

Assyriologisk specialiseret emne – historie, kultur og/eller samfund
(15 ECTS)

Forår eller efterår

Assyriologisk specialiseret emne A med sprog (15 ECTS)

Forår eller efterår

Assyriologisk specialiseret emne B med sprog (15 ECTS)

Forår eller efterår

Nærorientalsk arkæologi
Fagelementer

Semester

Teori og metode inden for nærorientalsk arkæologi (15 ECTS)

Forår eller efterår

International præsentation for nærorientalsk arkæologi (15 ECTS)

Forår eller efterår

Projektbaseret kursus (15 ECTS)

Forår eller efterår

Arkæologisk analyse (15 ECTS)

Forår eller efterår

Kritisk analyse af materiel kultur (15 ECTS)

Forår eller efterår

Særlige emner inden for nærorientalsk arkæologi (15 ECTS)

Forår eller efterår
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Ægyptologi
Fagelementer

Semester

Specialiseret emne i ægyptologi (15 ECTS)

Forår eller efterår

Frit emne: ægyptologisk sprogspecialisering (15 ECTS)

Forår eller efterår

Frit emne: ægyptologisk kulturspecialisering (15 ECTS)

Forår eller efterår

Frit emne: ægyptologisk forskningsstudie (15 ECTS)

Forår eller efterår

§ 9. Fagelementer
International præsentation for assyriologi
International presentation within the Field of Assyriology
15 ECTS
Aktivitetskode: HASK13501E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019.

Kritisk analyse og forskningsfærdigheder
Critical Analysis and Research Skills
15 ECTS
Aktivitetskode: HASK13531E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019.

Assyriologisk specialiseret emne – historie, kultur og/eller samfund
Assyriology Specialized Topic – History, Culture and/or Society
15 ECTS
Aktivitetskode: HASK13001E
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.
 formulere og vurdere akademiske argumenter på et nuanceret og
komplekst niveau.
 forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til en konkret
problemstilling inden for de videnskabelige normer.
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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 på et højt akademisk niveau.

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.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator.

Assyriologisk specialiseret emne A med sprog
Assyriology Specialized Topic A with Language
15 ECTS
Aktivitetskode: HASK13011E
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.
 filologiske problemstillinger, som er relevante for det udvalgte sprog.
Færdigheder i at
 udvælge relevant sprogligt kildemateriale inden for det assyriologiske
fagområde
 translitterere, transskribere og oversætte kildematerialet selvstændigt
 forholde sig kritisk og refleksivt til moderne oversættelser af de
 læste tekster.
 behandle og sammenligne kildemateriale ud fra tekstkritiske metoder
og analyser
 redegøre for relevante historiske og filologiske problemstillinger
indenfor både det udvalgte kildemateriale og den akademiske
forståelse af materialet.
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Kompetencer til at
 fortage selvstændige og 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.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator – og skal være
forskelligt fra assyriologisk specialiseret emne B med sprog.

Assyriologisk specialiseret emne B med sprog
Assyriology Specialized Topic B with Language
15 ECTS
Aktivitetskode: HASK13021E
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.
 filologiske problemstillinger, som er relevante for det udvalgte sprog.
Færdigheder i at
 udvælge relevant sprogligt kildemateriale inden for det assyriologiske
fagområde.
 translitterere, transskribere og oversætte kildematerialet
selvstændigt.
 forholde sig kritisk og refleksivt til moderne oversættelser af de
 læste tekster.
 behandle og sammenligne kildemateriale ud fra tekstkritiske metoder
og analyser.
 redegøre for relevante historiske og filologiske problemstillinger
indenfor både det udvalgte kildemateriale og den akademiske
forståelse af materialet.
Kompetencer til at
 fortage selvstændige og kvalificerede analytiske valg inden for
grammatik og oversættelse.
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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.

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator – og skal være
forskelligt fra assyriologisk specialiseret emne A med sprog.

Teori og metode inden for arkæologi
Theory and Method in Archeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAK13491E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019, dog:
Særlige bestemmelser: Det anbefales, at den studerende har opnået viden, færdigheder og
kompetencer inden for arkæologi og/eller historie.

International Præsentation for nærorientalsk arkæologi
International Presentation within the Field of Near Eastern Archeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAK13501E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019.

Projektbaseret kursus
Project Based Course
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAK13511E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019, dog:
Bedømmelse: intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
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Særlige bestemmelser: Det anbefales, at den studerende har opnået viden, færdigheder og
kompetencer inden for arkæologi og/eller historie.

Arkæologisk analyse
Archaeological Analysis
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAK13531E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019, dog:
Særlige bestemmelser: Det anbefales, at den studerende forinden har opnået viden,
færdigheder og kompetencer inden for arkæologi og/eller historie.

Kritisk analyse af materiel kultur
Critical Analysis of Materiel Culture
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 analysere og redegøre for et emne inden for nærorientalske
oldtidsstudier.
Færdigheder i at
 vurdere værdien af andre videnskabelige publikationer (trykte,
elektroniske og/eller andre aftalte medier) om emner inden for
nærorientalske oldtidsstudier.
Kompetencer til at
 selvstændigt at planlægge og gennemføre et projekt inden for en
given tidsramme
 analysere komplekse problemstillinger og formidle forskningsbaseret
viden

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstuderet emne med vejledning. Eksaminanden foretager sin egen
forskning i et selvvalgt emne efter godkendelse fra og under vejledning af
den udpegede underviser. Eksamensemnet vælges i samråd med den
studerende underviser inden for området nærorientalske oldtidsstudier.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Det anbefales, at den studerende forinden har opnået viden, færdigheder og
kompetencer indenfor arkæologi og/eller historie.
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Særlige emner inden for nærorientalsk arkæologi
Specialized Topics within the Field of Near Eastern Archeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HNAK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 kritisk vurdere på andre akademikeres arbejde inden for
nærorientalsk arkæologi og give udtryk for denne kritiske vurdering
på en bestemt, men akademisk korrekt skriftlig måde.
Færdigheder i at
 identificere og anvende en række materiale, som p.t. er tilgængeligt
på tryk, i elektronisk form og/eller som andre medietyper.
Kompetencer til at
 vælge og undersøge en afgrænset problemstilling inden for
nærorientalsk arkæologi.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstuderet emne med vejledning. Eksaminanden foretager sin egen
forskning i et selvvalgt emne efter godkendelse fra og under vejledning af
den udpegede underviser. Eksamensemnet vælges i samråd med den
studerende underviser inden for området nærorientalske oldtidsstudier.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Det anbefales, at den studerende forinden har opnået viden, færdigheder og
kompetencer indenfor arkæologi og/eller historie.

Specialiseret emne i ægyptologi
Specialized Topic within the Field of Egyptology
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGK13531E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og
ægyptologi, 2019.
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Frit emne: ægyptologisk sprogspecialisering
Free Topic: Ancient Egyptian Language Specialization
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et udvalgt oldægyptisk sprogtrin og/eller skriftsystem (hieroglyffer,
hieratisk, demotisk, koptisk, old-, middel-, nyægyptisk).
 genrer og genrekonventioner i kildematerialet.
 filologiske eller lingvistiske problemstillinger, som er relevante for det
udvalgte sprogtrin.
Færdigheder i at
 udvælge relevant sprogligt kildemateriale.
 translitterere, transskribere og oversætte kildematerialet
selvstændigt.
 forholde sig kritisk og refleksivt til moderne oversættelser af de
 læste tekster.
 behandle og sammenligne kildemateriale ud fra tekstkritiske metoder
og analyse.
 formulere og vurdere akademiske argumenter på et nuanceret og
komplekst niveau.
 redegøre for relevante historiske og filologiske problemstillinger
indenfor både det udvalgte kildemateriale og den akademiske
forståelse af materialet.
Kompetencer til at
 fortage selvstændige og kvalificerede analytiske valg inden for
grammatik og oversættelse.
 føre en faglig og videnskabelig argumentation på et højt fagligt
niveau for gyldigheden af undersøgelsen problemfelt, analyser og
konklusioner.
 oversætte mellem et udvalgt ægyptologisk sprog og dansk eller
engelsk.
 benytte materiale samt akademisk litteratur inden for ægyptologien.
 generere viden og analyser om sproglige og tekstanalytiske
problemstillinger.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator.
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Frit emne: ægyptologisk kulturspecialisering
Free Topic: Ancient Egyptian Culture Specialization
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et eller flere udvalgte emner inden for Ægyptens oldtidskultur (fx.
arkitektur, arkæologi, forskningshistorie, historie, kunst, litteratur).
 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.
 formulere og vurdere akademiske argumenter på et nuanceret og
komplekst niveau.
 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.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator.
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Frit emne: ægyptologisk forskningsstudie
Free Topic: Ancient Egyptian Research Specialization
15 ECTS
Aktivitetskode: HÆGK13021E
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 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.
 formulere og vurdere akademiske argumenter på et nuanceret og
komplekst niveau.
 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.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudie og vejledning.

Prøvebestemmelser

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

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator.
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Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 10. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 11. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der
påbegynder kandidattilvalget 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.
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