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Kapitel 1. Indledning
1.1 Uddannelsesdel, fag og år
Tilvalgsstudiet i Klassisk Arkæologi, 2007-ordningen.

1.2 Tilhørsforhold
Denne studieordning gælder for studiet under studienævnet for Saxo-Instituttet ved Det
humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

1.3 Ikrafttræden og hjemmel
Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2007 i henhold til ”Bekendtgørelse om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne” (nr. 338 af 6. maj 2004).
Studerende, der optages på et tilvalg i Klassisk Arkæologi på det Humanistiske Fakultet d. 1.
september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

1.4 Varighed og struktur
Tilvalgsstudiet i Klassisk Arkæologi er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet kan også
bruges som enkeltstående tilvalg.
60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium.
Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTSpoint, hvoraf 135 ECTS-point er grundfag.
Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag.
Studerende, der er indskrevet på grundfag i Klassisk Arkæologi, må højst bestå 15 ECTS-point fra
denne studieordning. Modul 1, 2, 3, 5 samt 7 kan ikke vælges af studerende indskrevet på
grundfaget i Klassisk Arkæologi.

1.5 Indskrivning
En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de
rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes
indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for
at være indskrevet korrekt.
Indskrivning til tilvalg følger Fakultetes retningslinier.
Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at den studerende har
bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik førend BA-tilvalget
påbegyndes. Det er en forudsætning, at den studerende har bestået førsteårsprøven inden tilvalget
påbegyndes.

1.6 Faglig profil
1.6.1 Formål og kompetenceprofil
Klassisk Arkæologi er udforskningen af de græsk-romerske materielle kulturer i
middelhavsområdet med hovedvægten på grundfagsstudiet på Grækenland i arkaisk og klassiskhellenistisk tid og i Italien fra senrepublikansk til og med severisk tid. Endvidere beskæftiger studiet
sig med den græske forhistorie og det etruskiske Italien.
Klassisk Arkæologi karakteriseres ved metoder og teknikker, som faget har udviklet
til at lokalisere, afdække og analysere antikke levn, og ved de teorier og metoder, der anvendes ved
fortolkning af fund og ved diskussion af samfunds- og kulturforhold i middelhavsområdet. Studiet
omfatter bl.a. aspekter som beboelsesmønstre, topografi, billedfortolkning, kommunikation,
økonomiske og sociale forhold. Endvidere erhverves der kendskab til beslægtede kulturer i et
omfang, der er relevant for forståelsen af forholdene i middelhavsområdet.
Efter at have gennemført tilvalgsfagsstudium i Klassisk Arkæologi skal
tilvalgsstuderende besidde viden om hovedtrækkene i kulturudviklingen i de pågældende områder
og de tidsperioder, de valgte fagelementer omfatter.
En tilvalgsstuderende i Klassisk Arkæologi er en person, som er trænet i at
sammenligne, fortolke og kategorisere viden og genkende mønstre i kunst og kultur. Ydermere er
vedkommende god til at navigere i store mængder viden og information.
1.6.2 Kompetencemål
Studerende med tilvalg i Klassisk Arkæologi ved Københavns Universitet er udrustet med følgende
kompetencer alt efter, hvilke fagelementer de vælger.
Den studerende lærer at beskrive og analysere materielle levn.
Den studerende lærer at udvælge relevant viden og at prioritere i fremlæggelsen af videnskabelige
argumentation og formidle det.
Den studerende lærer at sætte kulturelle fænomener ind i en historisk kontekst og at kunne forstå, at
viden og fortolkningen af viden ændres over tid i takt med samfundets forandring.
Den studerende tilegner sig analytiske kompetencer, dvs. at kunne fortolke symboler og forstå dem i
en kontekst.
Den studerende lærer at belyse et emne fra flere perspektiver og forstå deres betydning for emnets
afgrænsning og fremtræden. Den studerende lærer ydermere at rette formidlingen mod forskellige
målgrupper.
Den studerende lærer at forstå klassisk arkæologis forskningshistorie, teorihistorie og
videnskabsteori og at anvende fagets videnskabelige metoder.
Den studerende lærer at forholde sig til komplekse problemstillinger og få overblik samt reflektere
over et emne og dets indbyggede spørgsmål.
Den studerende lærer at stille kritiske spørgsmål og at opstille en syntese på grundlag af komplekse
iagttagelser.

1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog
For gennemførelse af studiet må den studerende påregne at tilegne sig læsefærdighed i engelsk, tysk
og fransk eller italiensk i et omfang, der muliggør læsning af relevant faglitteratur.

1.8 Normalsideberegning

En normalside svarer til 2400 typeenheder inkl. tegnsætning og mellemrum. Illustrationer
medregnes ikke i sideberegning.

1.9 Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet på dansk skal den studerendes
stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i
helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes
tungest.

1.10 Dispensation fra studieordningen
Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af
studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold..

1.11 Prøver
Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller
omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve.

1.12 Øvrige bemærkninger
Studerende, der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for, at deres BA-uddannelse
lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om, at højst 1/3 del af uddannelsen (15 ECTS-point af
tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget)
skal være bedømt med ekstern censur.
Definitioner:
Pensum
Pensumopgivelser afleveres i 2 eksemplarer til eksaminator. Denne skal senest 10 dage herefter
meddele den studerende eventuelle bemærkninger til pensum. Dernæst har den studerende
yderligere 10 dage til at indlevere et færdigdrøftet og af eksaminator godkendt petitum.
- Pensumopgivelser omfatter kun fagvidenskabelig litteratur (monografier, udgravningspublikationer, resonerede museumskataloger og tidsskriftartikler).
Monumentøvelse
En monumentøvelse er en selvstændig mundtlig fremlæggelse af f.eks. en bygning, en skulptur, en
vase eller et gravkompleks i undervisningsforløbet, med en efterfølgende skriftlig fremstilling.
Monumentøvelserne skal være baseret på fagvidenskabelig litteratur og har til hensigt at træne den
studerende i fagets metoder.
Gruppeprøve

Gruppeprøve med individuel bedømmelse: Ved gruppeprøver skal hver enkelt deltagers præstation
identificeres, og præstationen bedømmes individuelt. Ved en gruppeprøve kan der højst deltage 3
eksaminander.
Bunden prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet er fastsat af eksaminator.
Fri prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet aftales mellem eksaminand og eksaminator.
Mundtlig dialog: Prøve, hvor eksaminanden ikke er sikret ret til en længere indledning. Her kan
eksaminator umiddelbart starte med at stille spørgsmål. Eller eksaminator kan bede om en
indledning fra den studerende.

1.13 Overgangsregler
Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under
1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg.

Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer
2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer
Tilvalgsstudiet i Klassisk Arkæologi består af følgende fagelementer:
Modul 1: Græsk arkæologi, geometrisk-arkaisk tid (fagelementkode HKAB10011E)
Greek Archaeology, the Geometric and Archaic period
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Bunden mundtlig dialog.
Censurform: Intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul 2: Græsk arkæologi, klassisk-hellenistisk tid (fagelementkode HKAB10021E)
Greek Archaeology the Classical and Hellenistic period
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Bunden mundtlig dialog.
Censurform: Ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul 3: Romersk arkæologi (fagelementkode HKAB10031E)
Roman Archaeology
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Bunden mundtlig dialog.
Censurform: Ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul 4: Formidling i klassisk arkæologi (fagelementkode HKAB10041E)
Communication and presentation in Classical Archaeology
Antal ECTS-point: 15 ECTS.
Prøveform: Fri praktisk prøve.
Censurform: Intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som gruppeprøve.
Modul 5: Græsk Forhistorie (fagelementkode HKAB10051E)
Greek Prehistory
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censurform: Intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul 6: Etruskisk arkæologi (fagelementkode HKAB10061E)
Etruscan Archaeology
Antal ECTS-point: 15

Prøveform: Bunden mundtlig dialog eller bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af
undervisningsdeltagelse. (75% fremmøde).
Censurform: Intern censur ved bunden mundtlig dialog. Intern censur ved én eksaminator ved
skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
2.2 Rækkefølge for afvikling af fagelementer
Rækkefølgen er fri, dog anbefales den studerende at vælge græsk arkæologi, geometrisk og arkaisk
tid før græsk arkæologi, klassisk og hellenistisk tid.
2.3 Indhold og uddybende karakeristik af uddannelsens fagelementer
Modul 1: Græsk arkæologi, geometrisk-arkaisk tid (15 ECTS-point) (fagelementkode
HKAB10011E)
Greek archaeology, the Geometric and Archaic period (15 ECTS points)
Kompetencemål: Den studerende er i stand til at beskrive og analyserer materielle levn. Den
studerende lærer at udvælge relevant viden og at prioritere i fremlæggelsen af videnskabelige
argumentation og formidle det mundtligt.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, kollokvier og øvelsesrække.
Faglige mål:
Eksaminanden skal
 kunne gøre rede for grundtrækkene i græsk arkæologi fra ca. 1050 til ca. 480 f.Kr.;
 beherske grundtrækkene i klassisk arkæologisk metode (bl.a. beskrivelse, stilkriterier og
dateringsmetoder);
 have elementær viden om græsk historie, religion, samfundsforhold og litteratur i nævnte
periode og ved selvstudium være bekendt med periodens offentlige græske samlinger i
København.
Pensum: 1 monument og 1500 normalsider (+/- 5%)
Prøveform: Prøven består af en bunden mundtlig dialog uden forberedelse mellem eksaminator og
eksaminand ledet af eksaminator på baggrund af billedmateriale udvalgt af eksaminator.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Monumentøvelsen indgår ikke i
bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven.
Særlige bestemmelser: I forbindelse med undervisningen fremlægger den studerende en
monumentøvelse, som skal være godkendt af faglærer før aflæggelse af prøven. Ved fremmøde
under 75% forøges pensums omfang med 20%.
Modul 2: Græsk arkæologi, klassisk-hellenistisk periode (15 ECTS-point) (fagelementkode
HKAB10021E)
Greek Archaeology, the Classical and Hellenistic period (15 ECTS points)
Kompetencemål: Den studerende lærer at sætte kulturelle fænomener ind i en historisk kontekst og
at kunne forstå at viden og fortolkningen af viden ændres over tid i takt med samfundets forandring.
Endvidere trænes den studerende i mundtligt formidling.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelsesrække.

Faglige mål:
Eksaminanden skal
 kunne gøre rede for grundtrækkene i græsk arkæologi fra ca. 480 til ca. 30 f.Kr.;
 have elementær viden om græsk historie, religion, samfundsforhold og litteratur i nævnte
periode og ved selvstudium være bekendt med periodens offentlige græske samlinger i
København.
Pensum: 1 monument og 1500 normalsider (+/- 5%)
Prøveform: Prøven består af en bunden mundtlig dialog uden forberedelse mellem eksaminator og
eksaminand ledet af eksaminator på baggrund af billedmateriale udvalgt af eksaminator.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Monumentøvelsen indgår ikke i
bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven.
Særlige bestemmelser: : I forbindelse med undervisningen fremlægger den studerende en
monumentøvelse, som skal være godkendt af faglærer før aflæggelse af prøven. Ved fremmøde
under 75% forøges pensums omfang med 20%.
Modul 3: Romersk arkæologi (15 ECTS-point) (fagelementkode HKAB10031E)
Roman Archaeology (15 ECTS points)
Kompetencemål: Den studerende tilegner sig analytiske kompetancer, dvs. at kunne fortolke
symboler og forstå dem i en kontekst. Endvidere trænes den studerende i mundtligt formidling.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelsesrække.
Faglige mål:
Eksaminanden skal
 kunne gøre rede for grundtrækkene i romersk arkæologi fra republikansk tid til og med de
severiske kejsere;
 have elementær viden om romersk historie, religion, samfundsforhold og litteratur og ved
selvstudium være bekendt med de offentlige romerske samlinger i København.
Pensum: 1 monument og 1500 normalsider (+/- 5%)
Prøveform: Prøven består af en bunden mundtlig dialog uden forberedelse mellem eksaminator og
eksaminand ledet af eksaminator på baggrund af billedmateriale udvalgt af eksaminator.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Monumentøvelsen indgår ikke i
bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven
Særlige bestemmelser: I forbindelse med undervisningen fremlægger den studerende en
monumentøvelse, som skal være godkendt af faglærer før aflæggelse af prøven. Ved fremmøde
under 75% forøges pensum omfang med 20%.

Modul 4: Formidling i Klassisk arkæologi (15 ECTS-point) (fagelementkode HKAB10041E)
Communication and presentation in Classical Archaeology (15 ECTS points)

Kompetencemål: Den studerende lærer at belyse et emne fra flere perspektiver og forstå deres
betydning for emnets afgrænsning og fremtræden. Den studerende lærer ydermere at rette
formidlingen mod forskellige målgrupper.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og kollokvier
Faglige mål:
Eksaminanden skal
 kunne gøre rede for forskellige formidlingsteorier og -former og diskutere dem i forhold til
den valgte opgave.
Pensum: Der stilles ikke krav til pensum, men det er en forudsætning, at eksaminanden har et bredt
kendskab til den eksisterende litteratur inden for det valgte emne.
Prøveform: Prøven er en fri praktisk prøve. Uanset opgavens karakter skal den afsluttes med en
mundtlig dialog på 30 minutter inkl. votering, og er under forudsætning af en fremlæggelse af en
teoretisk artikel om formidling.
Prøven kan f.eks. udformes som:
A. En udstilling, f.eks. planche eller model.
B. Et IT-projekt f.eks. en virtuel udstilling eller en hjemmeside.
C. En PowerPoint præsentation eller lysbilledserie til undervisningsbrug.
D. En artikel f.eks. som i SFINX, KAF-meddelelser eller tilsvarende niveau.
For alle typer af prøver gælder det, at eksaminanden afleverer en skriftlig redegørelse på max. 10
normalsider indeholdende disposition, bibliografi, metodiske og teoretiske overvejelser,
problemstilling og målgruppe til eksaminator og censor senest en uge før prøven afholdes.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
Gruppebestemmelser: Præstationen kan aflægges som gruppeprøve med individuel bedømmelse
med max. 3 deltagere.
Omfang
A/B:
1 deltager: 10-20 fotos/fotostater/tegninger samt tekst eller 1-3 modeller
2 deltagere: 18-25 fotos/fotostater/tegninger samt tekst eller 1-4 modeller
3 deltagere: 22-28 fotos/fotostater/tegninger samt tekst eller 1-6 modeller
C:
1 deltager: 45 min. inkl. votering.
2 deltagere: 60 min. inkl. votering.
3 deltagere: 75 min. inkl. votering.
D: Format og sidetal skal være overensstemmende med retningslinjer udstukket af det pågældende
skrift, eksaminanden ønsker sit bidrag optaget i.
Den skriftlige redegørelse skal ved 2 deltagere være på max. 3 normalsider, ved 3 deltagere på max.
4 normalsider.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Ved fremmøde under 75% forøges opgavens omfang med 20%.

Modul 5: Græsk forhistorie (15 ECTS-point) (fagelementkode HKAB10051E)
Greek Prehistory (15 ECTS points)
Kompetencemål: Den studerende lærer at forholde sig til komplekse problemstillinger og få
overblik samt reflektere over et emne og dets indbyggede spørgsmål.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger.
Faglige mål:
Eksaminanden skal



kunne gøre rede for hovedtrækkene i de forhistoriske materielle kulturer i det græske
område fra bronzealderen med hovedvægt på den minoiske og mykenske kultur;
 have elementær viden om de vigtigste nabokulturer og ved selvstudium være bekendt med
de offentlige forhistoriske samlinger i København.
Pensum: 1500 normalsider (+/- 5%)
Prøveform: Prøven består af en bunden mundtlig dialog uden forberedelse mellem eksaminator og
eksaminand ledet af eksaminator på baggrund af billedmateriale udvalgt af eksaminator.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven.
Særlige bestemmelser: Ved fremmøde under 75% forøges opgavens omfang med 20%.
Modul 6: Etruskisk arkæologi (15 ECTS-point) (fagelementkode HKAB10061E)
Etruscan Archaeology (15 ECTS points)
Kompetencemål: Den studerende lærer at stille kritiske spørgsmål og at opstille en syntese på
grundlag af komplekse iagttagelser.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelsesrække.
Faglige mål:
Eksaminanden skal
 kunne gøre rede for hovedtrækkene i etruskisk materiel kultur;
 have elementær viden om etruskisk historie, religion, samfundsforhold og de vigtigste
nabokulturer og ved selvstudium være bekendt med de offentlige etruskiske samlinger i
København.
Pensum: 1500 normalsider (+/- 5%)
Prøveform: Enten A:Prøven består af en bunden mundtlig dialog uden forberedelse mellem
eksaminator og eksaminant, ledet af eksaminator på baggrund af billedmateriale udvalgt af
eksaminator.
Censur: Prøven er med intern censur.
Eller B: En bunden skriftlig hjemmeopgave. Emnet gives 3 uger før afleveringen.
Censur: Prøven er intern ved én eksaminator.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Monumentøvelsen indgår ikke i
bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Ved prøveform A:45 min. Ved prøveform B: 10-15 standardsider incl. Noter, excl
bibliografi og illustrationer.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: I forbindelse med undervisningen fremlægger den studerende en
monumentøvelse, som skal være godkendt af faglærer før aflæggelse af prøven. Ved fremmøde
under 75% forøges pensums omfang med 20%.
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