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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. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)
 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
Studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi ved Københavns Universitet
har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi samme sted i direkte forlængelse
af den afsluttede bacheloruddannelse (retskrav).
Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af www.studier.ku.dk/kandidat/.
Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end nævnt i stk. 1 og 2, hvis fakultetet vurderer, at
ansøger har de samme faglige kvalifikationer og kan gennemføre uddannelsen.
Stk. 4. Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at
følge uddannelsen på dansk, skal have bestået Studieprøven inden studiestart.
Stk. 5. Fakultetet kan betinge en optagelse af, at den studerende deltager i og består et suppleringsforløb på op til 30 ECTS. Fakultetet fastsætter i givet fald en tidsfrist for, hvornår suppleringsforløbet skal være bestået, dog senest 1 år efter den studerendes studiestart.
Stk. 6. Fakultetet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år på www.studier.ku.dk/kandidat.
Stk. 7. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter kriterier, der fremgår af www.studier.ku.dk/kandidat/.

§ 3. Normering
Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi er normeret til 120 ECTS.

§ 4. Tilhørsforhold
Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi hører under studienævnet for Saxo-Instituttet og censorkorpset for klassisk arkæologi.
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§ 5. Titel
En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i klassisk arkæologi giver ret til betegnelsen
cand.mag. i klassisk arkæologi. På engelsk Master of Arts (MA) in classical archaeology.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 6. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der vil indgå tekster på dansk, engelsk, tysk, fransk og 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
En kandidat i klassisk arkæologi har færdighed i at indsamle data og analytisk bearbejde forskellige
kilder. Kandidaten kan med sin generelle videnskabsteoretiske samt specifikke viden identificere
centrale videnskabelige problemstillinger inden for fagområdets forskningstradition, generere fagrelevante problemfelter inden for udvalgte forskningsfelter og selvstændigt belyse udvalgte problemfelter gennem kritisk-refleksiv brug af det/de udvalgte forskningsfelters videnskabelige teorier og
metoder. En kandidat formår at indgå i en diskussion omkring specifikke forskningsfelter med andre
fagspecialister samt at formidle videnskabelige problemstillinger, der relaterer sig til det studerede
område.

§ 10. Kompetenceprofil
En kandidatuddannelse i klassisk arkæologi giver den studerende følgende:
Viden om:




centrale tematisk, kronologisk og geografisk afgrænsede problemstillinger inden for den
klassiske arkæologi dvs. de mediterrane kulturer i samspil med nabokulturer
metoder til indsamling og kritisk bearbejdning af klassisk arkæologisk kildemateriale, materielt samt skriftligt
teoretiske tilgange, herunder materialitetsteori og billedanalyse
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aktualitet gennem tiderne herunder politiske og etiske forhold, internationale fagfællesskaber
fagets forskningstradition, museumspraksis, antik litteratur og sprog, antikkens efterliv

Færdigheder i:
 at afdække og analysere materielle levn inden for klassisk arkæologi
 at inddrage aktuelle metodiske og teoretiske tilgangsvinkler i behandlingen af et givent klassisk arkæologisk materiale
 at diskutere et givent klassisk arkæologisk kildemateriale og dets kontekster
 at analysere sociale og kulturelle forhold ud fra et komplekst materielt grundlag
 at anvende et eller flere fremmedsprog (eksempelvis engelsk, tysk) og (eksempelvis) italiensk og nygræsk fagsprog
Kompetencer til:
 at kunne skriftligt og mundtligt formulere, fremstille og analysere fænomener
 at samarbejde projektorienteret og formidle komplekse problemstillinger til specifikke målgrupper
 at kunne sammenfatte og formulere sig med bevidsthed om visuelle virkemidler
 at reflektere kritisk over egen og andres forskning

Kapitel 5. Opbygning og fagelementer
§ 11. Opbygning
Uddannelsen er opbygget af obligatoriske og konstituerende fagelementer på 90 ECTS, herunder et
kandidatspeciale på 30 ECTS. Hertil kommer et kandidattilvalg på 30 ECTS. Specialet skal skrives
på 4. semester og afslutter uddannelsen. Den studerende skal mindst have bestået 60 ECTS inkl.
evt. tilvalg for at tilmelde sig specialet.

§ 12. Uddannelsens profiler/specialiseringer
Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi har ingen profiler eller specialiseringer.

§ 13. Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi
Det anbefales at fagelementet materialeanalyse med katalog skal være bestået eller tilmeldt, før
den studerende må aflægge prøverne i kulturmøder og emne med projektformulering.
Stk. 2. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS, som den studerende bruger til kandidattilvalg, herunder studieophold i udlandet og lignende.
Stk. 3. Det anbefalede forløb for kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi fremgår af nedenstående
oversigt.
Semester

Fagelementer

1.

Materialeanalyse med katalog
15 ECTS

Klassisk arkæologisk diakron analyse
15 ECTS

2.

Kulturmøder
15 ECTS

Emne med projektformulering
15 ECTS
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Semester

Fagelementer

3. (mobilitetsvindue)

Tilvalg
30 ECTS

4.

Speciale 30 ECTS

§ 14. Uddannelsens fagelementer
Materialeanalyse med katalog (obligatorisk og konstituerende)
Analysis of Material with Catalogue (Compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK03291E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et specifikt klassisk arkæologisk tema
 mulige/valgte teoretiske og metodiske tilgangsvinkler
Færdigheder i at
 redegøre for valg af genstande til kataloget
Kompetencer i at
 diskutere og argumentere for de trufne valg
 reflektere kritisk over det valgte materiale
 selvstændigt at kunne udvælge genstande til et katalog

Undervisnings- og
arbejdsformer

Den studerende følger den udbudte undervisning og modtager individuel vejledning indenfor selvvalgt emne.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved en eksaminator bedømt efter 7-trins skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 2 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 gruppeprøve er: 24-30 normalsider (to studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Klassisk arkæologisk diakron analyse (obligatorisk og konstituerende)
Classical Archaelogy – Diacron Analysis (Compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK03301E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 processer og fænomeners udvikling over tid
Færdigheder i at
 at afdække og analysere materielle levn indenfor klassisk arkæologi
og relatere dem over tid
 redegøre for den valgte tidshorisont
 redegøre for den valgte tilgangsvinkel og fremgangsmåde
 kunne perspektivere over tid og sted
Kompetencer i at
 kunne sammenfatte og formulere sig mundtligt med præcision og
klarhed
 kunne relatere fænomener i deres kontekst over tid

Undervisnings- og
arbejdsformer

Den studerende følger den udbudte undervisning og modtager individuel vejledning indenfor selvvalgt emne.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en synopsis på fire side normalsider. Materialet vægter
med 25 % i bedømmelsen.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Synopsis, petitum og billedmateriale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Kulturmøder (obligatorisk og konstituerende)
Cultural Encounter (Compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK03311E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden og forståelse af
 kulturmøder afspejlet i den materielle kultur
 erkendelsesmæssige problemer forbundet med kulturbegrebet
 hvordan kultur viser sig i det arkæologiske materiale / gennem materiel
kultur
Færdigheder i at
 udvælge og afgrænse et tværkulturelt emne inden for en given periode
 perspektivere to eller flere kulturers forhold til hinanden
 udvælge og begrunde en teoretisk og metodisk tilgangsvinkel til kulturmøder
 udforme en klar skriftlig fremstilling
Kompetencer i at
• kritisk at reflektere over kulturfænomenet
• selvstændigt at definere en konkret problemstilling
• arbejde kritisk og metodisk med et komplekst problem ud fra grundlæggende akademiske standarder

Undervisnings- og
arbejdsformer

Den studerende følger den udbudte undervisning og modtager individuel vejledning indenfor selvvalgt emne.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider inklusiv et resume på 0,5 normalsider på et
fremmedsprog.
Bedømmelse: Intern prøve ved en eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 2 studerende). 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: 24-30 normalsider (2 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven aftales med eksaminator.
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Emne med projektformulering (obligatorisk og konstituerende)
Classical Archaeological Theme with Project Description (Compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK03321E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de forskellige elementer der indgår i et det valgte emne og relatere disse
til hinanden
 generere et materialegrundlag for det valgte emne

Færdigheder i at
 identificere et relevant arkæologisk emne og udvælge relevante problemstillinger inden for emnet
 inddrage og reflektere over teori
Kompetencer i at
 formulere et komplekst problem skriftligt
 gennemføre en fagundersøgelse indenfor de givne tidsmæssige og omfangsmæssige rammer

Undervisnings- og
arbejdsformer

Den studerende følger den udbudte undervisning og modtager individuel vejledning indenfor selvvalgt emne.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider inklusiv et resume på 0,5 normalsider på et
fremmedsprog.
Bedømmelse: Intern prøve ved en eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 2 studerende) 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).
Eksaminationssprog: Dansk og engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

9

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

Speciale (obligatorisk og konstituerende)
Master’s Thesis (Compulsory and constituent)
30 ECTS
Aktivitetskode: HKAK03331E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et specifikt klassisk arkæologisk emne
 egne valg og fravalg
Færdigheder i at
 identificere og afgrænse et problemfelt
 finde og kritisk analysere litteratur og andet relevant materiale
 begrunde valget af problemstilling samt den valgte metodiske og teoretiske tilgang
Kompetencer i at
 kunne gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation
 arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger
 kunne formidle arbejdet præcist og i overensstemmelse med fagets traditioner og videnskabelige standarder

Undervisnings- og
arbejdsformer

Til dette fagelement er knyttet individuel vejledning. Emnet aftales med vejleder.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 50-60 normalsider samt et resume på ½-1 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: 75-90 normalsider (2 studerende) eller 100-120 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk. Resumé: Hvis specialet er skrevet på dansk
skal resumeet skrives på engelsk, tysk, fransk, italiensk eller nygræsk. Hvis
specialet er skrevet på et andet sprog end dansk, skal resumeet skrives på
dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.

Kapitel 6. Merit og overgangsbestemmelser
§ 15. Merit
Fagelementer, der tidligere er bestået på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi kan meritoverføres ifølge skemaet nedenfor.
Stk. 2. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der tidligere er bestået på kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi, som ikke fremgår af nedenstående oversigt, skal den studerende
rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse.
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Stk. 3. Meritering af andre fagelementer sker i henhold til reglerne i § 19 i den fælles studieordning
for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet.
2008-studieordning

ECTS

2019-studieordning

ECTS

Klassisk arkæologi og akkulturation (fagelementkode
HKAK03241E)

15

Kulturmøder
(HKAK03311E)

15

Katalog og materialeanalyse
(fagelementkode:
HKAK03221E

15

Materialeanalyse med katalog
(HKAK03291E)

15

Klassisk arkæologisk emne
med projektformulering
(HKAK03271E)

15

Emne med projektformulering
(HKAK03321E)

15

§ 16. 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
§ 17. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

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

§ 19. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet for Saxo-Instituttet den 6. februar 2019.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 8. februar 2019.
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