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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 indoeuropæisk 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 indoeuropæisk hører under studienævnet ved Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab og censorkorpset for de sprogvidenskabelige og kognitive fag.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
En stor del af faglitteraturen ved studiet i indoeuropæisk er skrevet på engelsk. Det forventes derfor, at de studerende selv opøver den fornødne kompetence i engelsk til at kunne læse engelsksproget faglitteratur.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For bachelortilvalget i indoeuropæisk gælder yderligere: I poesi svarer en normalside til 25
verslinjer.
Stk. 3. Normalsideberegningen for de propædeutiske moduler følger de til enhver tid gældende retningslinjer for de studieordninger, som de respektive propædeutiske moduler hører under. Der henvises til de relevante studieordninger.
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§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer.

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Den studerende sammensætter selv sit bachelortilvalg, men der er også mulighed for at følge et
studiemønster bestående af fagelementer sammensat af instituttet:
•

Studiemønster i indoeuropæisk

Studiemønster i indoeuropæisk
Studiemønster i indoeuropæisk henvender sig primært til studerende fra lingvistik med specialisering i indoeuropæisk eller indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk samt studerende, der
ønsker at tage kandidatuddannelsen i lingvistik med specialisering i indoeuropæisk.
Stk. 2. Studiemønster i indoeuropæisk omfatter 30 ECTS propædeutisk sprogundervisning.
Stk. 3. Prøverne i græsk propædeutik (græsk 1) og latinsk propædeutik (latin 1) skal være bestået
eller tilmeldt, før den studerende må aflægge prøven i græsk og latinsk sproghistorie
(HIEB10191E).
Stk. 4. Fagelementerne hittitisk (HIEB10201E) og vedisk sanskrit (HIEB10211E) kan også tages
som enkeltstående tilvalg.
Stk. 5. Det strukturerede forløb for studiemønster i indoeuropæisk fremgår af nedenstående oversigt.
Semester

Fagelementer

Efterår

Græsk propædeutik (Græsk 1)
15 ECTS

Latinsk propædeutik (Latin 1)
15 ECTS

Forår

Græsk og latinsk sproghistorie
15 ECTS

Hittitisk
15 ECTS

Efterår

Vedisk sanskrit
15 ECTS

§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg
Hvis man ikke ønsker at følge det udbudte studiemønster, kan man i stedet selv sammensætte sit
bachelortilvalg ud fra de enkeltstående bachelortilvalg.
Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i lingvistik med specialisering i indoeuropæisk må ikke tage fagelementerne indoeuropæisk fonologi og morfologi
(HIEB10221E) og germansk sproghistorie (HIEB10231E) i denne ordning.
Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i indoeuropæisk med
specialisering i indoeuropæisk må ikke tage fagelementerne indoeuropæisk fonologi og morfologi
(HIEB10221E) og germansk sproghistorie (HIEB10231E) i denne ordning.
Stk. 4. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i indoeuropæisk før 1.
september 2017 må kun tage fagelementet hittitisk (HIEB10221E) i denne ordning.
Stk. 5. I nedenstående tabel fremgår det, hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Hittitisk (15 ECTS)

Forår
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Fagelementer

Semester

Vedisk sanskrit (15 ECTS)

Efterår

Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS)

Forår

Germansk sproghistorie (15 ECTS)

Efterår

§ 9. Fagelementer
Græsk 1
Greek 1
15 ECTS
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Der henvises til
den nyeste, gældende studieordning for propædeutik i græsk.

Latin 1
Latin 1
15 ECTS
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Der henvises til
den nyeste, gældende studieordning for propædeutik i latin.
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Græsk og latinsk sproghistorie
History of the Greek and Latin Languages
15 ECTS
Aktivitetskode: HIEB10191E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• de synkrone sproglige forhold omkring homerisk græsk og oldlatin,
• de to ovennævnte sprogs fonologiske og morfologiske historie,
fortrinsvis bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog,
men i hovedtræk også fremad i forhold til hhv. nygræsk og de
romanske sprog.
Færdigheder i at
• oversætte de to ovennævnte sprog og analysere dem synkront
og diakront,
• vurdere og analysere de to ovennævnte sprogs historie og rekonstruere deres fælles udgangspunkt,
• formidle ovenstående viden skriftligt og mundtligt med anvendelse af den korrekte terminologi.
Kompetencer til at
• tilegne sig fonologiske og morfologiske systemer hurtigt og effektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og
oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder.

Pensum

Underviseren udvælger et fast pensum på 10 normalsider tekst fra de
homeriske digte og 10 normalsider latinsk litteratur.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger, hjemmeopgaver og studenterdeltagelse i form af bl.a. mundtlige fremlæggelser, evt. understøttet af diverse e-læringsformer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
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.
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Hittitisk
Hittite
15 ECTS
Aktivitetskode: HIEB10201E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• de synkrone sproglige og specifikt ortografiske forhold omkring
hittitisk inden for skriftsystem, lydlære, morfologi, syntaks og
leksikon,
• det hittitiske sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til
det indoeuropæiske grundsprog.
Færdigheder i at
• oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af konkrete hittitiske sprogprøver,
• vurdere og analysere det hittitiske sprogs historie,
• redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af anatolisk,
• formidle og diskutere ovenstående viden med anvendelse af den
korrekte terminologi,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og
oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder.
Kompetencer til at
• tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk
med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
• tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og effektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer.

Pensum

Underviseren udvælger et fast pensum på 5 normalsider hittitisk originaltekst i transskription.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, evt. suppleret med skriftlige øvelser og studenterfremlæggelser.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Pensumlitteratur, ordbøger, grammatikker og
egne noter i papirformat.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Vedisk sanskrit
Vedic Sanskrit
15 ECTS
Aktivitetskode: HIEB10211E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• de synkrone sproglige forhold omkring vedisk sanskrit,
• hovedtrækkene i det vediske sprogtrins fonologiske og morfologiske historie i forhold til dels det indoeuropæiske grundsprog,
dels klassisk sanskrit.
Færdigheder i at
• oversætte sprogprøver fra vedisk sanskrit og analysere dem på
synkront og historisk-sammenlignende grundlag,
• formidle ovenstående viden præcist og dækkende med anvendelse af den korrekte terminologi.
Kompetencer til at
• tilegne sig nye fonologiske og morfologiske systemer hurtigt of
effektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og
oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder.

Pensum

Underviseren udvælger et fast pensum på i alt 3 hymner Rigveda.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger og studenterdeltagelse i form af
bl.a. mundtlige fremlæggelser, evt. understøttet af diverse e-læringsformer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Pensumlitteratur, ordbøger, grammatikker og
egne noter i papirformat.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Indoeuropæisk fonologi og morfologi
Indo-European Phonology and Morphology
15 ECTS
Aktivitetskode: HIEB10221E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen i lingvistik, 2019.
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Germansk sproghistorie
History of the Germanic Languages
15 ECTS
Aktivitetskode: HIEB10231E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelsen i lingvistik, 2019 dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.

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 indoeuropæisk den 1. september 2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
den 30. august 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. december 2018.
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