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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. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
 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. Adgangskrav, normering, tilhørsforhold og titel
§ 2. Adgangskrav
Adgang til bacheloruddannelsen sker i henhold til adgangsbekendtgørelsens regler.
Stk. 2. Studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i henholdsvis forhistorisk arkæologi og
klassisk arkæologi ved Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samme sted i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (retskrav).

§ 3. Normering
Bacheloruddannelserne i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi er normeret til
180 ECTS. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi indeholder desuden 60 ECTS propædeutisk
sprogundervisning i latin og oldgræsk bestående af latin (30 ECTS) og græsk (30 ECTS). Studerende, som allerede har A-niveau i latin og oldgræsk, skal ikke aflægge disse prøver.

§ 4. Tilhørsforhold
Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi på Saxo-Instituttet hører under studienævnet for
Saxo-Instituttet og censorkorpset for forhistorisk, middelalder- og renæssancearkæologi. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi på Saxo-Instituttet hører under studienævnet for Saxo-Instituttet
og censorkorpset for klassisk arkæologi.

§ 5. Titel
Uddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk
arkæologi. På engelsk Bachelor of Arts (BA) in Prehistoric Archaeology henholdsvis Bachelor of Arts
(BA) in Classical Archaeology.
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Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 6. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over det studerede sprog vil der i vid udstrækning skulle læses faglitteratur på engelsk og tysk,
på bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi tillige svensk og norsk og på bacheloruddannelsen i
klassisk arkæologi tillige fransk og på sigt italiensk.

§ 7. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.

§ 8. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af Studieinformation på KUnet under menupunktet Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum

Kapitel 4. Kompetencemål og faglig profil
§ 9. Kompetencebeskrivelse
Bacheloruddannelsen i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi er en akademisk,
humanistisk uddannelse, der giver videnskabeligt baseret indsigt på et niveau, der giver adgang til
en kandidatuddannelse, og sikrer en række samfundsorienterede akademiske, humanistiske kompetencer. Den udgør det videnskabelige grundlag for en række grundlæggende analytiske, systematiske og strategiske færdigheder i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge og sikrer kompetencer
til at formidle problemstillinger inden for det studerede område til en bredere offentlighed.

§ 10. Kompetenceprofil
En bacheloruddannelse i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi giver den studerende følgende:
Viden:
 grundlæggende forskningsbaseret viden om arkæologi med udgangspunkt enten i Danmark
og Nordeuropa eller i Middelhavsområdet
 grundlæggende viden om fagets genstandsfelt og metoder
 forståelse af videnskabelige, arkæologiske problemstillinger
 kendskab til arbejdsmarkedet for arkæologer.
Færdigheder:
 overskue store stofmængder og komplekse sammenhænge
 identificere og vurdere videnskabelige, arkæologiske problemstillinger
 anvende metoder og teorier i forbindelse med egne analyser
 formulere sig klart og præcist i skrift og tale
 anvende elementær arkæologisk feltteknik og fungere på arbejdsmarkedet for arkæologer.
Kompetencer:
 analysere kulturelle og sociale sammenhænge
 arbejde selvstændigt med en reflekterende tilgang
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koordinere arbejdsopgaver i fællesskab med andre i både faglige og tværfaglige sammenhænge
formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
identificere egne læringsbehov og strukturere udviklingen af egen relevant kompetenceprofil
i forhold til forskellige studie- og arbejdsmiljøer.

Kapitel 5. Opbygning og fagelementer
§ 11. Opbygning
Uddannelserne er opbygget af konstituerende fagelementer på 135 ECTS. Hertil kommer et bachelortilvalg på 45 ECTS. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi omfatter derudover 60 ECTS propædeutisk sprogundervisning.
Stk. 2. Uddannelsen indeholder en studiestartprøve, jf. § 12.
Stk. 3. Prøven i introduktion til arkæologi samt minimum én af prøverne i hhv. forhistorisk arkæologisk periodekursus 1/klassisk arkæologisk periodekursus 1, forhistorisk arkæologisk periodekursus
2/klassisk arkæologisk periodekursus 2, forhistorisk arkæologisk periodekursus 3/klassisk arkæologisk periodekursus 3 eller forhistorisk arkæologisk periodekursus 4/klassisk arkæologisk periodekursus 4 skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i arkæologisk udgravningsteknik.
Stk. 4. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue, som den studerende bruger til bachelortilvalg,
herunder studieophold i udlandet og lignende.
Stk. 5. Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen inkl. evt.
tilvalg er bestået.
Stk. 6. Fagelementerne introduktion til arkæologi, arkæologisk udgravningsteknik og arkæologisk
teori samlæses på tværs af de to uddannelser. For begge uddannelser gælder, at den studerende
skal tage ét og kun ét af de to valgfag arkæologisk dokumentation og analyse eller kulturhistorisk
emne.
Stk. 7. Det strukturerede forløb for uddannelsen fremgår af nedenstående oversigt.
For forhistorisk arkæologi:
Semester

Fagelementer

1.

Introduktion til arkæologi
15 ECTS

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 1:
fra yngre germansk jernalder til nu
15 ECTS

2.

Arkæologisk udgravningsteknik
15 ECTS

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2:
senpalæolitikum og mesolitikum
15 ECTS

3.

Arkæologisk teori
15 ECTS

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3:
neolitikum og bronzealder
15 ECTS

4.

Arkæologisk dokumentation og analyse
15 ECTS

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 4:
fra førromersk til
ældre germansk jernalder
15 ECTS

eller
Kulturhistorisk emne
15 ECTS
5. Mobilitetsvindue

Tilvalg
30 ECTS
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Semester

Fagelementer

6.

Tilvalg
15 ECTS

Bachelorprojekt
15 ECTS

For klassisk arkæologi:
Semester

Fagelementer

1.

Introduktion til arkæologi
15 ECTS

Klassisk arkæologisk periodekursus 1:
den geometrisk-arkaiske periode
15 ECTS

2.

Arkæologisk udgravningsteknik
15 ECTS

Klassisk arkæologisk periodekursus 2:
den klassisk-hellenistiske periode
15 ECTS

3.

Arkæologisk teori
15 ECTS

Klassisk arkæologisk periodekursus 3:
etruskisk arkæologi
15 ECTS

4.

Arkæologisk dokumentation og analyse
15 ECTS

Klassisk arkæologisk periodekursus 4:
Den romerske periode
15 ECTS

eller
Kulturhistorisk emne
15 ECTS
5. Mobilitetsvindue
6.

Tilvalg
30 ECTS
Bachelorprojekt
15 ECTS

Tilvalg
15 ECTS

7.

Latin (propædeutik)
30 ECTS

8.

Oldgræsk (propædeutik)
30 ECTS

§ 12. Studiestartsprøve
Formål

Studiestartsprøven skal fremme en aktiv studiekultur og klarlægge, om den
enkelte studerende reelt er påbegyndt uddannelsen og deltager aktivt i undervisningen.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Intern med én eksaminator bedømt Godkendt/Ikke godkendt.
Tidsmæssig placering: Den første uges undervisning i 1. semester med undervisning.
Omprøve: Refleksionsnotat på 300-400 ord.

Særlige
bestemmelser

Den studerende har to forsøg til at bestå studiestartsprøven.
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§ 13. Uddannelsernes fagelementer
Introduktion til arkæologi (obligatorisk og konstituerende)
Introduction to Archaeology (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00561E (forhistorisk arkæologi)
HKAB00561E (klassisk arkæologi)
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data
 fagets videnskabsteori, metode og historie på elementært niveau med
særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer henholdsvis den
forhistoriske og historiske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske
arkæologi i Middelhavsområdet.
Færdigheder i at
 fremlægge et udvalgt arkæologisk emne i skriftlig form under overholdelse af fagets standarder for akademisk skrivning
 opsøge og udvælge relevant videnskabelig litteratur.
Kompetencer til at
 formulere en problemstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, kollokvier og ekskursioner samt
skriftlige øvelser.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
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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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 1: Fra yngre germansk jernalder til nu
(obligatorisk og konstituerende for forhistorisk arkæologi)
Prehistoric Archaeology Period 1: From Late Germanic Iron Age to Present (compulsory and
constituent for Prehistoric Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00571E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i yngre germansk jernalder, vikingetid middelalder,
renæssance og nyere tid i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for yngre germansk
jernalder, vikingetid middelalder, renæssance og nyere tid i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark.
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og mundtlige oplæg fra de studerende samt evt. mindre ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode (obligatorisk og konstituerende for klassisk arkæologi)
Classical Archaeology Period 1: The Geometric and Archaic Period (compulsory and constituent
for Classical Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB00571E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i den geometrisk-arkaiske periode i det pågældende
mediterrane område
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for den geometriskarkaiske periode i det pågældende mediterrane område
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og evt. mindre ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 1 bunden mundtlig monumentøvelse (60 min.).
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af 1 skriftlig monumentøvelse på 5-6 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår med 25 % i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
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Arkæologisk udgravningsteknik (obligatorisk og konstituerende)
Archaeological Field Techniques (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00611E (forhistorisk arkæologi)
HKAB00611E (klassisk arkæologi)
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 det elementære feltarbejdes metode og teori.
Færdigheder i at
 anvende metoder og teori i en konkret seminarudgravning
 dokumentere og beskrive arkæologiske anlæg i tegning og tekst
 anvende GIS til elementær bearbejdning og analyse af arkæologiske
ud-gravningsdata
 identificere basale materialegrupper i det arkæologiske genstandsmateriale.
Kompetencer til at
 selvstændigt løse enkle opgaver i felten
 koordinere arbejdsopgaver med andre i både faglige og tværfaglige
sammenhænge.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, øvelser og ekskursioner efterfulgt
af en fire-ugers seminarudgravning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 Fremmøde i min. 75 % af undervisningen.
 Fremmøde i 100 % af seminarudgravningen.
 1 skriftlig øvelse med refleksion over udgravningsmetode i relation til
seminarudgravningsforløbet.
Omfang: Seminarudgravning: 4 uger. Skriftlig refleksion: 5 normalsider.
Bedømmelse: Intern ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Tilladte hjælpemidler: Alle
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve

Særlige
bestemmelser

Der tillades 10 % fravær i seminarudgravningen mod lægeerklæring.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum (obligatorisk og konstituerende for forhistorisk arkæologi)
Prehistoric Archaeology Period 2: The Late Palaeolithic and the Mesolithic (compulsory and
constituent for Prehistoric Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00581E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af anlæg og genstande inden for
det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i senpalæolitikum og mesolitikum i Nordeuropa med
hovedvægt på Danmark
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for senpalæolitikum
og mesolitikum i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og mundtlige oplæg fra de studerende samt evt. mindre ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Klassisk arkæologisk periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode (obligatorisk og konstituerende for klassisk arkæologi)
Classical Archaeology Period 2: The Classical-Hellenistic Period (compulsory and constituent for
Classical Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB00581E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i den klassisk-hellenistiske periode i det pågældende
mediterrane område
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for den klassisk-hellenistiske periode i det pågældende mediterrane område
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og evt. mindre ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 1 bunden mundtlig monumentøvelse (60 min.).
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af 1 skriftlig monumentøvelse på 5-6 normalsider.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår
med 25 % i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
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Arkæologisk teori (obligatorisk og konstituerende)
Theory of Archaeology (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00621E (forhistorisk arkæologi)
HKAB00621E (klassisk arkæologi)
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 arkæologiens forskningshistorie og teori
 grundtrækkene i arkæologiens faghistorie.
Færdigheder i at
 implementere fagets videnskabelige teorier i sin akademiske praksis
 perspektivere egne metodeteoretiske kundskaber i forhold til forskningshistorien.
Kompetencer til at
 navigere inden for det arkæologiske teorifelt med henblik på specifikke opgaver.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, kollokvier, skriftlige øvelser og studenteroplæg.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave
Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 2 deltagere) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende
skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed,
der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må
ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 17-23 normalsider (2 studerende)
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3: neolitikum og bronzealder (obligatorisk og konstituerende for forhistorisk arkæologi)
Prehistoric Archaeology Period 3: The Neolithic and Bronze Age (compulsory and constituent
for Prehistoric Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00591E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i neolitikum og bronzealder i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for neolitikum og
bronzealder i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn.
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og mundtlige oplæg fra de studerende samt evt. mindre ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Klassisk arkæologisk periodekursus 3: etruskisk arkæologi (obligatorisk og konstituerende for klassisk arkæologi)
Classical Archaeology Period 3: Etruscan Archaeology (compulsory and constituent for Classical
Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB00591E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i den etruskiske kultur
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for den etruskiske
kultur
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og evt. mindre ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 1 bunden mundtlig monumentøvelse (60 min.)
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af 1 skriftlig monumentøvelse på 5-6 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår med 25 % i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
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Arkæologisk dokumentation og analyse (konstituerende)
Archaeological Documentation and Analysis (constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00631E (forhistorisk arkæologi)
HKAB00631E (klassisk arkæologi)
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder i et bredt
spekter af analysemetoder, herunder naturvidenskabelige, i forhold til
et givent arkæologisk kildemateriale, med særlig vægt på nye metoder.
Færdigheder i at
 dokumentere et udvalgt arkæologisk kildemateriale efter fagets videnskabelige standarder med henblik på en arkæologisk problemstilling
 formidle arkæologiske data og analyser ved hjælp af GIS
 reflektere kritisk over mulige dokumentations- og analysemetoder i
relation til et givent arkæologisk kildemateriale, herunder den rumlige
dimension
 vurdere relevante naturvidenskabelige metoders anvendelsesmuligheder i relation til et arkæologisk kildemateriale.
Kompetencer til at
 importere databaser og digitale kort i GIS
 etablere en simpel database og på elementært niveau anvende GIS til
analyse og præsentation af rumlige data.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, seminarer, praktiske øvelser og demonstration af dokumentations- og analysemetoder såvel i felten som på laboratorier.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse:
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 Deltagelse i praktiske øvelser i GIS.
 Mundtlig fremlæggelse af 1 GIS-baseret hjemmeopgave (10-15 min.
inkl. feedback).
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Ekstern prøve 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 ved ikke-godkendt aktiv
undervisningsdeltagelse.

Kulturhistorisk emne (konstituerende)
Cultural-Historical topic (constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00641E (forhistorisk arkæologi)
HKAB00641E (klassisk arkæologi)
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, bygningsværker og genstande inden for det
givne kulturhistoriske felt
 den kulturhistoriske udvikling i den givne periode
 emnefeltets repræsentation i de offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 redegøre for grundtrækkene i metode og teoridannelser inden for det
studerede felt
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 beskrive og analysere materielle levn.
Kompetencer til at
 kunne formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger og kollokvier.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Tilladte hjælpemidler: Ingen
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 4: fra førromersk til ældre germansk
jernalder (obligatorisk og konstituerende for forhistorisk arkæologi)
Prehistoric Archaeology Period 4: From Pre-Roman to Early Germanic Iron Age (compulsory
and constituent for Prehistoric Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00601E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i sen yngre bronzealder og førromersk, romersk og
ældre germansk jernalder i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for sen yngre bronzealder og førromersk, romersk og ældre germansk jernalder i Nordeuropa med hovedvægt på Danmark
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, genstandsøvelser, skriftlige øvelser
og mundtlige oplæg fra de studerende samt en eller flere ekskursioner til arkæologiske museer og lokaliteter.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ikke forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Klassisk arkæologisk periodekursus 4: den romerske periode (obligatorisk og
konstituerende for klassisk arkæologi)
Classical Archaeology Period 4: The Roman Period (compulsory and constituent for Classical
Archaeology)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB00601E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den materielle kultur, både i form af bygningsværker, anlæg og genstande inden for det givne kulturhistoriske felt
 samfundsforhold i den romerske periode i det pågældende primært
mediterrane område
 den overordnede kulturhistoriske udvikling inden for den romerske
periode i det pågældende primært mediterrane område
 emnefeltets offentlige samlinger i hovedstadsområdet.
Færdigheder i at
 beskrive og analysere materielle levn
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale ud fra et
bredt kendskab til dette og diskutere dets fortolkninger og de dertil
knyttede relevante problemstillinger
 inddrage fagets teori og metode samt et forskningshistorisk perspektiv i forhold til det pågældende arkæologiske kildemateriale.
Kompetencer i at
 formidle videnskabelig argumentation mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af forelæsninger, øvelsesrække, genstandsøvelser og
en ekskursion til arkæologiske museer og lokaliteter.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 1 bunden mundtlig monumentøvelse (60 min.).
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Bedømmelse: Ekstern bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af 1 skriftlig monumentøvelse på 5-6 normalsider.
Bedømmelse: Ekstern bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår med
25 % i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
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Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende)
Bachelor’s Project (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB00651E (Forhistorisk arkæologi)
HFAB00651E (Klassisk arkæologi)
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 det studerede emnefelt.
Færdigheder i at
 begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og
den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 udvælge relevant arkæologisk kildemateriale
 anvende en analytisk tilgang til et arkæologisk materiale med kritisk
sans, overblik og beherskelse af videnskabelig metode
 redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode i
forhold til projektets problemstilling.
Kompetencer til at
 planlægge og strukturere et akademisk arbejde
 gennemføre et projekt, der under overholdelse af fagets videnskabelige standarder bearbejder en afgrænset problemstilling.
 udtrykke sig klart i skriftlig form og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer
 sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende
og præcist resumé
 reflektere selvstændigt over faglige problemstillinger.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning i form af kollokvier, samt individuel vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider samt et resumé på ½ normalside.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Resuméet indgår
i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 32-38 normalsider (2 studerende) eller 42-50 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Resumé: Hvis projektet er skrevet på dansk, skal resuméet skrives på engelsk, tysk, fransk eller italiensk.
Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resuméet skrives på dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Kapitel 6. Merit og overgangsbestemmelser
§ 14. Merit
Fagelementer, der tidligere er bestået på bacheloruddannelsen i henholdsvis forhistorisk arkæologi
og klassisk arkæologi, kan meritoverføres ifølge skemaet nedenfor.
Stk. 2. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der tidligere er bestået på bacheloruddannelsen i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, som ikke fremgår af nedenstående oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel
afgørelse.
Stk. 3. Meritering af andre fagelementer sker i henhold til reglerne i § 19 i den fælles studieordning
for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet.
2012-studieordning

ECTS

2019-studieordning

ECTS

Introduktion til arkæologi
(HFAB00451E/HKAB00451E)

15

Introduktion til arkæologi
(HFAB00561E/HKAB00561E)

15

Arkæologisk periodekursus 1
(HFAB00461E/HKAB00461E)

15

Arkæologisk periodekursus 1
(HFAB00571E/HKAB00571E)

15

Arkæologisk udgravnings-teknik
(HFAB00471E/HKAB00471E)

15

Arkæologisk udgravnings-teknik
(HFAB00611E/HKAB00611E)

15

Arkæologisk periodekursus 2
(HFAB00481E/HKAB00481E)

15

Arkæologisk periodekursus 2
(HFAB00581E/HKAB00581E)

15

Arkæologisk teori
(HFAB00491E/HKAB00491E)

15

Arkæologisk teori
(HFAB00621E/HKAB00621E)

15

Arkæologisk periodekursus 3
(forhistorisk arkæologi)
(HFAB00501E)

15

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3
(HFAB00591E)

15

Arkæologisk periodekursus 3
(klassisk arkæologi)
(HKAB00501E)

15

Klassisk arkæologisk periodekursus 4
(HKAB00601E)

15

Arkæologisk tema A: Dokumentation og analyse
(HFAB00511E/HKAB00511E)

15

Arkæologisk dokumentation og
analyse
(HFAB00631E/HKAB00631E)

15

15

Kulturhistorisk emne
(HFAB00641E/HKAB00641E)

15

15 (10+5)

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 4
(HFAB00601E)

15

Arkæologisk tema B: Kulturhistorisk emne
(HFAB00521E/HKAB00521E)
Arkæologisk periodekursus 4
(forhistorisk arkæologi)
(HFAB00531E)
+
Europæiske forbindelser
(HFAB00541E)
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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

2012-studieordning

ECTS

2019-studieordning

ECTS

Arkæologisk periodekursus 4
(klassisk arkæologi)
(HKAB00531E)
+
europæiske forbindelser
(HKAB00541E)

15 (10+5)

Klassisk arkæologisk periodekursus 3
(HKAB00591E)

15

Bachelorprojekt
(HFAB00551E/HKAB00551E)

15

Bachelorprojekt
(HFAB00651E/HKAB00651E)

15

§ 15. Overgangsbestemmelser
Når denne studieordning træder i kraft, vil det kun være muligt at aflægge prøver efter den gamle
studieordning efter studienævnets afviklingsplan. Afviklingsplanen fremgår af Studieinformation på
KUnet under menupunktet Planlæg dit studie  Regler og dispensationer  Studieordning og regler.

Kapitel 7. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 16. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 17. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen i henholdsvis forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi den 1. september 2019 eller senere.

§ 18. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Saxo-instituttet den 24. august 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 21. januar 2019.
Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 11.12.2019.
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