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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
Kandidattilvalget i klassisk arkæologi er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS, som omfatter tilvalg på 30 ECTS samt et centralt fag på 90 ECTS.

§ 3. Tilhørsforhold
Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 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, fransk og italiensk.

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

§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af Studieinformation på KUnet under menupunktet Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.
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Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Kandidattilvalget i klassisk arkæologi har ingen studiemønstre.

§ 8. Enkeltstående kandidattilvalg
Den studerende sammensætter selv sit kandidattilvalg.
Stk. 2. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Forår og efterår

Klassisk arkæologisk periode (15 ECTS)

Forår og efterår

Klassisk arkæologisk tema – før og nu (15 ECTS)

Forår og efterår

Klassisk arkæologisk emne (15 ECTS)

Forår og efterår

Klassisk arkæologisk specialisering med projektplanlægning (15
ECTS)

Forår og efterår

§ 9. Fagelementer
Projektorienteret forløb
Academic Internship
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 at kunne vælge, planlægge, og gennemføre et klassisk arkæologisk
projekt som vil kunne gennemføres og have relevans for den valgte
fagligt relevante arbejdsplads.
Færdigheder i at
 formidle et klassisk arkæologisk emne for et bredt publikum
 redegøre for det valgte emne
 redegøre for den valgte tilgangsvinkel og fremgangsmåde.
Kompetencer til at
 forholde sig reflekterende til egne færdigheder og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet indenfor det valgte emne.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Et individuelt projekt eller projektorienteret forløb med skriftlig refleksion.
Det kan udføres f.eks. i forbindelse med ophold ved fagrelevant arbejdsplads.
Individuel vejledning
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én 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: 9-15 normalsider (2 studerende)
Eksaminationssprog: Dansk og engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emnet for det projektorienterede forløb aftales med vejleder.

Klassisk arkæologisk periode
Classical Archaeological Period
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de materielle levn inden for den valgte periode
 overordnede kulturhistoriske tendenser inden for den valgte periode
 nabokulturer i den valgte periode.
Færdigheder i at
 kunne diskutere den pågældende periode og forholde sig kritisk teoretisk og metodisk til den inddragne litteratur om emnet.
Kompetencer til at
 kunne sammenfatte og formulere sig mundtligt med præcision og
klarhed
 perspektivere i tid og rum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve uden forberedelse.
Omfang: 45 min. inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Perioden aftales med vejleder.

5

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

Klassisk arkæologisk tema – før og nu
Classical Archaeological Theme – Then and Now
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK13021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 arkæologiske teorier og metoder
 klassisk arkæologi i forskningshistorisk perspektiv og den nuværende
status inden for et specifikt klassisk arkæologisk tema.
Færdigheder i at
 formidle det valgte emne og indgå i en faglig diskussion
 tilrettelægge en problemstilling/produkt visuelt
 søge, udvælge og bearbejde litteratur og andre relevante kilder
 kunne udvælge og begrunde et klassisk arkæologisk tema
 kunne uddybe et klassisk arkæologisk tema i den mundtlige fremstilling på baggrund af en kortfattet skriftlig synopsis.
Kompetencer til at
 med præcision og klarhed at kunne sammenfatte og formulere sig under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder
 reflektere kritisk over andres og eget akademisk arbejde
 kreativ tænkning og visualisering.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

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 som vægter 25 % i
bedømmelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Synopsis, petitum og billedmateriale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven starter med eksaminandens sagsfremstilling (20 minutter) fulgt af dialog med eksaminatorer og votering.
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Klassisk arkæologisk emne
Classical Archaeological Subject
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK13031E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 hovedtrækkene af det pågældende emnefelt og de dermed forbundne
problemstillinger.
Færdigheder i at
 kunne diskutere det pågældende emnefelt og forholde sig kritisk teoretisk såvel som metodisk til den til emnet knyttede videnskabelige
litteratur
 søge, udvælge og bearbejde litteratur og andre relevante kilder
 kunne udvælge og begrunde et klassisk arkæologisk tema.
Kompetencer til at
 kunne formidle sin viden skriftligt med præcision
 reflektere kritisk over andres og eget akademisk arbejde.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider, hvori der skal indgå et abstract på ½ normalside.
Bedømmelse: Intern prøve ved en eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende). Hvis to 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 (2 studerende) eller 32-40 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk og engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Klassisk arkæologisk specialisering med projektplanlægning
Archaeological Specialization with Project Planning
15 ECTS
Aktivitetskode: HKAK13041E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de forskellige elementer der indgår i et arkæologisk projekt og hvorledes de enkelte elementer relaterer sig til hinanden
 generere et materialegrundlag for et arkæologisk projekt
 identificere relevant arkæologiske problemstillinger og argumentere
for dem
 værdien af feedback af medstuderende.
Færdigheder i at
 opbygge en klar problemformulering
 opsøge og inddrage relevant litteratur og visuelle medier
 dokumentere og argumentere indenfor gældende forskningsetik.
Kompetencer til at
 selvstændigt formulere og afgrænse et arkæologisk problemfelt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Som holdundervisning og i arbejdsgrupper og inkluderer mundtlige fremlæggelser og diskussion/feedback på tekst udarbejdet af den studerende. Vejledningen foregår primært på gruppeniveau. Emnet for materialet aftales med
eksaminator.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af skriftlige opgaver på samlet 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikkebestået. Materialet vægter 50 % af bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Eksamen kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver materialet sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være
en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Materialets omfang ved gruppeprøver er 21-25 normalsider (2 studerende)
eller 26-30 normalsider (3 studerende). Ved gruppeprøve er den mundtlige
prøve 45 minutter (2 studerende) eller 60 minutter (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Materialet samt maks. 1 normalside noter/disposition.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 10. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.
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§ 11. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder kandidattilvalget i klassisk arkæologi på Saxo-Instituttet den 1. september 2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Saxo-Instituttet den 6. februar 2019.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 7. februar 2019.
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