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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 forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi på Saxo-Instituttet 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 forhistorisk arkæologi på Saxo-Instituttet hører under studienævnet for Saxo-Instituttet og censorkorpset for forhistorisk, middelalder- og renæssancearkæologi. Bachelortilvalget i
klassisk arkæologi på Saxo-Instituttet hører under studienævnet for Saxo-Instituttet og censorkorpset for klassisk arkæologi.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der kan indgå tekster på engelsk, tysk, svensk og norsk.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
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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
Den studerende sammensætter selv sit bachelortilvalg, men der er også mulighed for at følge et
studiemønster bestående af fagelementer sammensat af instituttet.
Blandt bachelortilvalgene i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi kan vælges følgende studiemønstre:
 Praksisorienterede tilgange til arkæologi.
 Indføring i arkæologi med fokus på Danmark i historisk tid.
 Indføring i arkæologi med fokus på Nordeuropa i jægerstenalder.
 Klassisk arkæologi – perioder.

Praksisorienterede tilgange til arkæologi
Det strukturerede forløb for praksisorienterede tilgange til arkæologi fremgår af nedenstående oversigt.
Semester

Fagelementer

Efterår

Arkæologisk praksis

Forår

Eksperimentel arkæologi

Praktisk og teoretisk museumskundskab

Indføring i arkæologi med fokus på Danmark i historisk tid
Det strukturerede forløb for indføring i arkæologi med fokus på Danmark i historisk tid fremgår af
nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studerende indskrevet på bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi kan ikke tage dette studiemønster.
Semester
Efterår
Forår

Fagelementer
Forhistorisk arkæologisk periodekursus
1: fra yngre germansk jernalder til nu

Introduktion til arkæologi
Arkæologisk udgravningsteknik

Indføring i arkæologi med fokus på Nordeuropa i jægerstenalder
Det strukturerede forløb for indføring i arkæologi med fokus på Nordeuropa i jægerstenalder fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studerende indskrevet på bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi kan ikke tage dette studiemønster.
Semester
Efterår
Forår

Fagelementer
Introduktion til arkæologi
Arkæologisk udgravningsteknik
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Klassisk arkæologi - perioder
Det strukturerede forløb for klassisk arkæologi - perioder fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi kan ikke tage dette studiemønster.
Semester

Fagelementer

Efterår
Forår

Klassisk arkæologisk periodekursus 3:
etruskisk arkæologi
Klassisk arkæologisk periodekursus 2:
den klassisk-hellenistiske periode

Klassisk arkæologisk periodekursus 4:
Den romerske periode

§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg
Hvis man ikke ønsker at følge ét af de udbudte studiemønstre, kan man i stedet selv sammensætte
sit bachelortilvalg ud fra de enkeltstående bachelortilvalg.
Stk. 2. Studerende, der har forhistorisk arkæologi som centralt fag kan kun vælge mellem følgende
fagelementer: arkæologisk praksis, praktisk og teoretisk museumskundskab, eksperimentel arkæologi, klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode, klassisk arkæologisk
periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode, klassisk periodekursus 3: etruskisk arkæologi
og klassisk arkæologisk periodekursus 4: den romerske periode.
Stk. 3. Studerende, der har klassisk arkæologi som centralt fag kan kun vælge mellem følgende
fagelementer: arkæologisk praksis, praktisk og teoretisk museumskundskab, eksperimentel arkæologi, forhistorisk arkæologisk periodekursus 1: fra yngre germansk jernalder til nu, forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum, forhistorisk arkæologisk periodekursus
3: neolitikum og bronzealder og forhistorisk arkæologisk periodekursus 4: fra førromersk til ældre
germansk jernalder.
Stk. 4. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Arkæologisk praksis (15 ECTS)

Efterår

Praktisk og teoretisk museumskundskab (15 ECTS)

Efterår

Eksperimentel arkæologi (15 ECTS)

Forår

Introduktion til arkæologi (15 ECTS)

Efterår

Arkæologisk udgravningsteknik (15 ECTS)

Forår

Arkæologisk teori (15 ECTS)

Efterår

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

Efterår

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum
(15 ECTS)

Forår

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3: neolitikum og bronzealder (15
ECTS)

Efterår

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

Forår

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

Efterår

Klassisk arkæologisk periodekursus 3: etruskisk arkæologi (15 ECTS)

Efterår

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

Forår
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Fagelementer

Semester

Klassisk arkæologisk periodekursus 4: Den romerske periode (15 ECTS)

Forår

Arkæologisk dokumentation og analyse (15 ECTS)

Forår

Kulturhistorisk emne (15 ECTS)

Forår

§ 9. Fagelementer
Arkæologisk praksis
Archaeological Practice
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de grundliggende principper, metoder og arbejdsgange i relation til arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
Færdigheder i at
 anvende udvalgte basale metoder eller arbejdsgange i relation til arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning
 reflektere kritisk i forhold til anvendelsen af udvalgte metoder eller arbejdsgange i relation til arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.
Kompetencer til at
 løse enkle opgaver selvstændigt i relation til kulturarvsforvaltning.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Et 10 ugers projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med
ophold ved én eller flere fagligt relevante arbejdspladser, som indgår i arkæologers almindelige arbejdsmarked (universiteterne undtaget). Indholdet
af det projektorienterede forløb aftales mellem de studerende, vejlederen og
den/de pågældende arbejdsplads(er), men skal godkendes af studienævnet.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 Fremmøde i min. 75 % af det projektorienterede forløb på den pågældende arbejdsplads.
 1-3 semesteropgaver.
 1 mundtligt oplæg.
 1 skriftlig rapport om forløbet af det projektorienterede forløb.
Omfang: Semesteropgaver: 10 normalsider samlet. Mundtligt oplæg: 20
min. Rapport: 5-10 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve 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.
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Dette kursus er i høj grad baseret på den praktiske erfaring, der opnås gennem den aktive deltagelse. Der er derfor ingen alternativ prøveform, hvis den
studerende ikke får godkendt den aktive undervisningsdeltagelse. I dette tilfælde er den studerende henvist til at vente med at indstille sig til eksamen,
til kurset udbydes igen.

Praktisk og teoretisk museumskundskab
Museum Management in Practice and Theory
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 statsanerkendte museers organisation og opbygning og hvorledes den
daglige administration af opgaverne, som er fastlagt i formålsparagrafferne, varetages
 de statslige institutioner, råd og udvalg, der er knyttet til administrationen af museumsloven og til lovene vedrørende bevaring og fredning.
Færdigheder i at
 beherske en række generelle og specifikke handlingsrettede faglige og
administrative kompetencer inden for et kulturhistorisk museums arbejdsopgaver.
Kompetencer til at
 kunne assistere ved varetagelsen af de faglige og administrative opgaver,
der er tilknyttet et dansk museum inden for kulturhistorie.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med forelæsninger og ekskursioner til kulturhistoriske institutioner og museer. Til kurset er knyttet workshops, diskussionsfora og fremlæggelser

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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Eksperimentel arkæologi
Experimental Archaeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10041E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 udvalgte elementer i dansk og nordeuropæisk eksperimentalarkæologi.
Færdigheder i at
 perspektivere egne eksperimentelle arkæologiske arbejde.
Kompetencer til at
 opstille, udføre, dokumentere og evaluere et simpelt eksperimentelt arkæologisk forsøg selvstændigt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning, øvelser og feltarbejde.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 fire dages obligatorisk eksperimentalarkæologisk feltarbejde.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator, 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.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
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 netop ovenfor.

Særlige
bestemmelser

Den frie hjemmeopgave skal omhandle den studerendes eget eksperimentalarkæologiske forsøg i relation til kurset, samt en reflekterende perspektivering af dette.
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Introduktion til arkæologi
Introduction to Archaeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB10071E
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
 reflektere over det pågældende arkæologiske kildemateriale og diskutere
dets fortolkninger og de dertil knyttede relevante problemstillinger.
Kompetencer til at
 formidle videnskabelig argumentation skriftligt.

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.

Særlige
bestemmelser

Det overordnede emne og det individuelle supplerende pensum i relation til
den skriftlige hjemmeopgave aftales med eksaminator senest 3 uger før aflevering af opgaven.
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Arkæologisk udgravningsteknik
Archaeological Field Techniques
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10051E
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 udgravningsdata
 identificere basale materialegrupper i det arkæologiske genstandsmateriale
 reflektere over arkæologisk udgravningsmetode i forhold til en konkret
arkæologisk udgravning.
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.
Omfang: Den skriftlige øvelse: 10 normalsider.
Bedømmelse: Intern ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Arkæologisk udgravningsteknik kan kun tages som en del af et studiemønster
Emnet for den skriftlige øvelse aftales med underviseren forud for seminarudgravningen. Den skriftlige øvelse skal godkendes af underviseren. Der tillades
10 % fravær i seminarudgravningen mod lægeerklæring.

Arkæologisk teori
Theory of Archaeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10071E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 1: fra yngre germansk jernalder til nu
Prehistoric Archaeology Period 1: From Late Germanic Iron Age to Present
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10081E
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 skriftligt og 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 med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle. Mundtlig prøve: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Materialet udgøres af en fri skriftlig opgave på 6-10 normalsider. Emnet for
opgaven aftales med eksaminator. Pensum for opgaven udgøres af det fælles
pensum til det pågældende kursus.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum
Prehistoric Archaeology Period 2: The Late Palaeolithic and the Mesolithic
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10091E
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 i 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 skriftligt og 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 med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle. Mundtlig prøve: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Materialet udgøres af en fri skriftlig opgave på 6-10 normalsider. Emnet for
opgaven aftales med eksaminator. Pensum for opgaven udgøres af det fælles
pensum til det pågældende kursus.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3: neolitikum og bronzealder
Prehistoric Archaeology Period 3: The Neolithic and Bronze Age
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10101E
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 i 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 skriftligt og 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 med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse. Materialet udgøres af en fri skriftlig opgave på 6-10 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle. Mundtlig prøve: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Materialet udgøres af en fri skriftlig opgave på 6-10 normalsider. Emnet for
opgaven aftales med eksaminator. Pensum for opgaven udgøres af det fælles
pensum til det pågældende kursus.
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Forhistorisk arkæologisk periodekursus 4: fra førromersk til ældre germansk
jernalder
Prehistoric Archaeology Period 4: From Pre-Roman to Early Germanic Iron Age
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10111E
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 i 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 skriftligt og mundtligt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle. Mundtlig prøve: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Materialet udgøres af en fri skriftlig opgave på 6-10 normalsider. Emnet for
opgaven aftales med eksaminator. Pensum for opgaven udgøres af det fælles
pensum til det pågældende kursus.

Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode
Classical Archaeology, Period 1: The Geometric and Archaic Period
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB10081E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019.
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Klassisk arkæologisk periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode
Classical Archaeology, Period 2: Classical-Hellenistic period
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB10091E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019, dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.

Klassisk arkæologisk periodekursus 3: etruskisk arkæologi
Classical Archaeology, Period 3: Etruscan Archaeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB10101E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019.

Klassisk arkæologisk periodekursus 4: den romerske periode
Classical Archaeology, Period 4: The Roman Period
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB10111E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019, dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.

Arkæologisk dokumentation og analyse
Archaeological Documentation and Analysis
15 ECTS
Aktivitetskode: HFAB10121E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019, dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.

Kulturhistorisk emne
Cultural-Historical Topic
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAB10121E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi, 2019, dog:
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen.
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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 forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi den 1. september 2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet for Saxo-Instituttet den 28. januar 2019.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. januar 2019.
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