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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 græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab 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 græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab hører under studienævnet for Saxo-instituttet og censorkorpset for klassisk filologi og censorkorpset for latinsk
middelalderfilologi, byzantinistik og middelalderkundskab.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over det studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk, tysk og fransk.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For kandidattilvalg i klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab gælder
yderligere:
Poesi:
 En normalside i forbindelse med tekstopgivelser af poetiske tekster læst i oversættelse svarer til 25 verslinjer i originalsprogsudgaven uanset hvilken oversættelse, der benyttes.
Prosa:
 En normalside i forbindelse med prosatekster læst i oversættelse svarer til 1300 bogstaver
eller 1550 typeenheder inkl. mellemrum i originalsprogsudgaven uanset hvilken oversættelse, der benyttes.
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Audiovisuelt materiale:
 Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside.

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

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Kandidattilvalget i græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab indeholder ingen studiemønstre.

§ 8. Enkeltstående kandidattilvalg
Den studerende sammensætter selv sit kandidattilvalg ud fra de enkeltstående kandidattilvalg.
Stk. 2. Studerende på kandidatuddannelsen i klassisk græsk eller kandidatuddannelsen i latin må
ikke tage fagelementerne antik poesi (HOLK13001E) og antikken i verdenslitteraturen
(HOLK13011E) efter denne ordning.
Stk. 3. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Antik poesi (15 ECTS)

Efterår

Antikken i verdenslitteraturen (15 ECTS)

Efterår

Filologisk praksis 3a: udgave (klassisk græsk) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3b: kommentar (klassisk græsk) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3c: oversættelse (klassisk græsk) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3a: udgave (græsk middelalder) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3b: kommentar (græsk middelalder) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3c: oversættelse (græsk middelalder) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3a: udgave (latin) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3b: kommentar (latin) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3c: oversættelse (latin) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3a: udgave (latinsk middelalder) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3b: kommentar (latinsk middelalder) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3c: oversættelse (latinsk middelalder) (30 ECTS)

Efterår og forår

Filologisk praksis 3d: projektorienteret forløb) (30 ECTS)

Efterår og forår
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§ 9. Fagelementer
Antik poesi
Classical Poetry
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLK13001E
Undervisnings- og
arbejdsformer

Samtale mellem underviser lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og studenteroplæg.

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den antikke poesis historie og dens vigtigste poetiske genrer, herunder særligt epos og drama.
 et antal kulturhistorisk, litteraturhistorisk og æstetisk væsentlige antikke tekster inden for forskellige poetiske genrer.
 den antikke poesis virkningshistorie.
 metrik.
Færdigheder i at
 foretage en litterær fortolkning af og karakterisere antikke poetisk
tekster stilistisk.
 indplacere sådanne tekster i den rette mytologiske, religiøse, sociale
og kulturhistoriske sammenhæng.
Kompetencer til at
 anvende grundlæggende litteraturvidenskabelige teorier og metoder i
forbindelse med konkret tekstfortolkning.
 perspektivere antikke poetiske tekster.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives 45 minutters forberedelsestid.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige
hjælpemidler er tilladt.
De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator
og eksaminand med henblik på fortolkning af et udvalg (3-5 normalsider) af
de af eksaminanden opgivne tekster. Udvælgelsen foretages af eksaminator,
og udvalget udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.
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Antikken i verdenslitteraturen
The Classical Tradition in World Literature
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den antikke litteraturs betydning for senere tiders litteratur.
 litteraturvidenskabelige metoder, der specifikt knytter sig til analyse
og fortolkning af litteratur inden for området ”klassisk tradition.”
 den traditions- og/eller receptionshistoriske forsknings metoder og teorier.
 tekstoverleveringens betydning for senere litteratur.
Færdigheder i at
 redegøre for væsentlige aspekter af den klassiske traditions betydning
for senere kultur, herunder særligt litteratur.
 analysere og fortolke antikke og efterantikke skøn- og faglitterære
tekster med henblik på perspektivering af de antikke tekster.
 indplacere såvel det efterantikke stof som det antikke stof, dette refererer til, i den relevante historiske og kulturelle sammenhæng.
Kompetencer i at
 selvstændigt udvælge og applicere relevante tekstanalytiske metoder
og teorier.
 perspektivere antikke tekster ved inddragelse af efterantikke tekster.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Samtale mellem underviser og studerende, evt. suppleret med forelæsninger
og studenteroplæg.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Opgavens overordnede emne/område aftales med eksaminator senest 2 måneder før afleveringsfristen. Eksaminator vælger opgavens problemstilling og
meddeler den skriftligt til eksaminanden 14 dage før afleveringsfristen

Filologisk praksis 3a: udgave (klassisk græsk)
Philological Practice 3a: Text Edition (Ancient Greek)
30 ECTS
Aktivitetskode: HKGK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de teoretiske problemer, en tekstudgivelse rejser, og hvordan denne
viden og forståelse omsættes i praksis.
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relevante hjælpediscipliner vedrørende teksters overlevering og materielle fremtrædelsesformer (eksempelvis palæografi, epigrafik og kodikologi).

Færdigheder i at
 baseret på egen læsning af håndskrevne eller epigrafiske tekstvidner
og med udnyttelse af eventuel indirekte overlevering udarbejde en
udgave af en eller flere kortere, antikke græske tekster eller tekstuddrag på en måde, som tilfredsstiller gængse formelle krav.
 gøre rede for og begrunde de valgte udgivelsesprincipper, og herunder redegøre for overleveringens historie og materielle karakter.
Kompetencer i at
 arbejde detaljeret, konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med et
kompliceret og problemfyldt kildemateriale.
 placere en tekst indsigtsfuldt i dens historiske kontekst og i forhold til
formelt og/eller indholdsmæssigt beslægtede tekster.
 dokumentere forståelse af en tekst ved en oversættelse.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en udgave af en eller flere kortere, antikke græske tekster eller af et uddrag af en større antik græsk tekst, ledsaget af en udførlig
indledning og en oversættelse. Materialets samlede omfang må maksimalt
være 30 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst, eksaminanden ønsker at udgive, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i klassisk græsk.

Filologisk praksis 3b: kommentar (klassisk græsk)
Philological Practice 3b: Commentary (Ancient Greek)
30 ECTS
Aktivitetskode: HKGK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
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gængse standarder for videnskabelige kommentarer inden for faget.
den kommenterede tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af relevans for denne.

Færdigheder i at
 selvstændigt kunne udvælge en kortere antik græsk tekst eller et
passende uddrag af en antik græsk tekst.
 kommentere denne tekst eller dette uddrag ud fra fx en tekstkritisk,
en sproglig (evt. sproghistorisk), en stilistisk, en litterær, en historisk,
en indholdsmæssig synsvinkel eller ud fra flere af disse synsvinkler
under inddragelse af fagets gængse standarder, metoder og discipliner på et for en kandidatuddannelse passende niveau.
Kompetencer i at
 give en detaljeret og velstruktureret, klar og koncis videnskabeligt
funderet udlægning af en kompliceret tekst.
 tilpasse denne udlægning til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en kommentar til en udvalgt kortere antik græsk tekst eller et passende uddrag af en antik græsk tekst, ledsaget af en indledning.
Materialets samlede omfang må være 30-40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at kommentere, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i klassisk græsk.

Filologisk praksis 3c: Oversættelse (klassisk græsk)
Philological Practice 3c: Translation (Ancient Greek)
30 ECTS
Aktivitetskode: HKGK13021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 relevante oversættelsesteoretiske problemstillinger.
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den oversatte tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af
relevans for denne.

Færdigheder i at
 producere en præcis oversættelse til godt og stilmæssigt passende
dansk af en kortere antik græsk tekst eller et velvalgt kortere uddrag
af en antik græsk tekst.
 give en kort teoretisk redegørelse for de oversættelsesstrategier, der
ligger til grund for oversættelsen.
Kompetencer i at
 gennem oversættelse, indledning og realoplysninger formidle en tekst
til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en oversættelse af en udvalgt kortere antik græsk tekst
eller et velvalgt uddrag af en antik græsk tekst, forsynet med indledning og
realoplysninger samt en kort teoretisk redegørelse for de valgte oversættelsesstrategier. Materialets samlede omfang må max. være 40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at oversætte (normalt
10-15 normalsider), forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i klassisk græsk.

Filologisk praksis 3a: Udgave (græsk middelalder)
Philological Practice 3a: Text Edition (Mediaeval Greek)
30 ECTS
Aktivitetskode: HGMK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de teoretiske problemer, en tekstudgivelse rejser, og hvordan denne
viden og forståelse omsættes i praksis.
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relevante hjælpediscipliner vedrørende teksters overlevering og materielle fremtrædelsesformer (eksempelvis palæografi, epigrafik og kodikologi).

Færdigheder i at
 baseret på egen læsning af håndskrevne eller epigrafiske tekstvidner
og med udnyttelse af eventuel indirekte overlevering udarbejde en
udgave af en eller flere kortere, byzantinske græsk tekster eller tekstuddrag på en måde, som tilfredsstiller gængse formelle krav.
 gøre rede for og begrunde de valgte udgivelsesprincipper, og herunder redegøre for overleveringens historie og materielle karakter.
Kompetencer i at
 arbejde detaljeret, konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med et
kompliceret og problemfyldt kildemateriale.
 placere en tekst indsigtsfuldt i dens historiske kontekst og i forhold til
formelt og/eller indholdsmæssigt beslægtede tekster.
 dokumentere forståelse af en tekst ved en oversættelse.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en udgave af en eller flere kortere, byzantinske græske
tekster eller af et uddrag af en større byzantinsk græsk tekst, ledsaget af en
udførlig indledning og en oversættelse. Materialets samlede omfang må maksimalt være 30 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst, eksaminanden ønsker at udgive, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i klassisk græsk.

Filologisk praksis 3b: Kommentar (græsk middelalder)
Philological Practice 3b: Commentary (Mediaeval Greek)
30 ECTS
Aktivitetskode: HGMK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
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gængse standarder for videnskabelige kommentarer inden for faget.
den kommenterede tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af relevans for denne.

Færdigheder i at
 selvstændigt kunne udvælge en kortere byzantinsk græsk tekst eller
et passende uddrag af en byzantinsk græsk tekst.
 kommentere denne tekst/dette uddrag ud fra fx en tekstkritisk, en
sproglig (evt. sproghistorisk), en stilistisk, en litterær, en historisk, en
indholdsmæssig synsvinkel eller ud fra flere af disse synsvinkler under
inddragelse af fagets gængse standarder, metoder og discipliner på et
for en kandidatuddannelse passende niveau.
Kompetencer i at
 give en detaljeret og velstruktureret, klar og koncis videnskabeligt
funderet udlægning af en kompliceret tekst.
 tilpasse denne udlægning til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en kommentar til en udvalgt kortere byzantinsk græsk
tekst eller et passende uddrag af en byzantinsk græsk tekst, ledsaget af en
indledning. Materialets samlede omfang må være 30-40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at kommentere, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i klassisk græsk.

Filologisk praksis 3c: Oversættelse (græsk middelalder)
Philological Practice 3c: Translation (Mediaeval Greek)
30 ECTS
Aktivitetskode: HGMK13021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 relevante oversættelsesteoretiske problemstillinger.
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den oversatte tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af
relevans for denne.

Færdigheder i at
 producere en præcis oversættelse til godt og stilmæssigt passende
dansk af en kortere byzantinsk græsk tekst eller et velvalgt kortere
uddrag af en byzantinsk græsk tekst.
 give en kort teoretisk redegørelse for de oversættelsesstrategier, der
ligger til grund for oversættelsen.
Kompetencer i at
 gennem oversættelse, indledning og realoplysninger formidle en tekst
til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en oversættelse af en udvalgt kortere byzantinsk græsk
tekst eller et velvalgt uddrag af en byzantinsk græsk tekst, forsynet med indledning og realoplysninger samt en kort teoretisk redegørelse for de valgte
oversættelsesstrategier. Materialets samlede omfang må max. være 40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at oversætte (normalt
10-15 normalsider), forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i klassisk græsk.

Filologisk praksis 3a: Udgave (latin)
Philological Practice 3a: Text Edition (Latin)
30 ECTS
Aktivitetskode: HLAK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de teoretiske problemer, en tekstudgivelse rejser, og hvordan denne
viden og forståelse omsættes i praksis.
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relevante hjælpediscipliner vedrørende teksters overlevering og materielle fremtrædelsesformer (eksempelvis palæografi, epigrafik og kodikologi).

Færdigheder i at
 baseret på egen læsning af håndskrevne eller epigrafiske tekstvidner
og med udnyttelse af eventuel indirekte overlevering udarbejde en
udgave af en eller flere kortere, latinske tekster eller tekstuddrag på
en måde, som tilfredsstiller gængse formelle krav.
 gøre rede for og begrunde de valgte udgivelsesprincipper, og herunder redegøre for overleveringens historie og materielle karakter.
Kompetencer i at
 arbejde detaljeret, konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med et
kompliceret og problemfyldt kildemateriale.
 placere en tekst indsigtsfuldt i dens historiske kontekst og i forhold til
formelt og/eller indholdsmæssigt beslægtede tekster.
 dokumentere forståelse af en tekst ved en oversættelse.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en udgave af en eller flere kortere, latinske tekster eller
af et uddrag af en større latinsk tekst, ledsaget af en udførlig indledning og
en oversættelse. Materialets samlede omfang må maksimalt være 30 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst, eksaminanden ønsker at udgive, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin.

Filologisk praksis 3b: Kommentar (latin)
Philological Practice 3b: Commentary (Latin)
30 ECTS
Aktivitetskode: HLAK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af

13

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

gængse standarder for videnskabelige kommentarer inden for faget.
den kommenterede tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af relevans for denne.

Færdigheder i at
 selvstændigt kunne udvælge en kortere latinsk tekst eller et passende
uddrag af en latinsk tekst.
 kommentere denne tekst eller dette uddrag ud fra fx en tekstkritisk,
en sproglig (evt. sproghistorisk), en stilistisk, en litterær, en historisk,
en indholdsmæssig synsvinkel eller ud fra flere af disse synsvinkler
under inddragelse af fagets gængse standarder, metoder og discipliner på et for en kandidatuddannelse passende niveau.
Kompetencer i at
 give en detaljeret og velstruktureret, klar og koncis videnskabeligt
funderet udlægning af en kompliceret tekst.
 tilpasse denne udlægning til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en kommentar til en udvalgt kortere latinsk tekst eller et
passende uddrag af en latinsk tekst, ledsaget af en indledning. Materialets
samlede omfang må være 30-40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at kommentere, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin.

Filologisk praksis 3c: Oversættelse (latin)
Philological Practice 3c: Translation (Latin)
30 ECTS
Aktivitetskode: HLAK13021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 relevante oversættelsesteoretiske problemstillinger.
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den oversatte tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af
relevans for denne.

Færdigheder i at
 producere en præcis oversættelse til godt og stilmæssigt passende
dansk af en kortere latinsk tekst eller et velvalgt kortere uddrag af en
latinsk tekst.
 give en kort teoretisk redegørelse for de oversættelsesstrategier, der
ligger til grund for oversættelsen.
Kompetencer i at
 gennem oversættelse, indledning og realoplysninger formidle en tekst
til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en oversættelse af en udvalgt kortere latinsk tekst eller
et velvalgt uddrag af en latinsk tekst, forsynet med indledning og realoplysninger samt en kort teoretisk redegørelse for de valgte oversættelsesstrategier. Materialets samlede omfang må max. være 40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at oversætte (normalt
10-15 normalsider), forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin.

Filologisk praksis 3a: Udgave (latinsk middelalder)
Philological Practice 3a: Text Edition (Mediaeval Latin)
30 ECTS
Aktivitetskode: HLMK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 de teoretiske problemer, en tekstudgivelse rejser, og hvordan denne
viden og forståelse omsættes i praksis.
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relevante hjælpediscipliner vedrørende teksters overlevering og materielle fremtrædelsesformer (eksempelvis palæografi, epigrafik og kodikologi).

Færdigheder i at
 baseret på egen læsning af håndskrevne eller epigrafiske tekstvidner
og med udnyttelse af eventuel indirekte overlevering udarbejde en
udgave af en eller flere kortere, middellatinske tekster eller tekstuddrag på en måde, som tilfredsstiller gængse formelle krav.
 gøre rede for og begrunde de valgte udgivelsesprincipper, og herunder redegøre for overleveringens historie og materielle karakter.
Kompetencer i at
 arbejde detaljeret, konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med et
kompliceret og problemfyldt kildemateriale.
 placere en tekst indsigtsfuldt i dens historiske kontekst og i forhold til
formelt og/eller indholdsmæssigt beslægtede tekster.
 dokumentere forståelse af en tekst ved en oversættelse.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en udgave af en eller flere kortere, middellatinske tekster
eller af et uddrag af en større middellatinsk tekst, ledsaget af en udførlig indledning og en oversættelse. Materialets samlede omfang må maksimalt være
30 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst, eksaminanden ønsker at udgive, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin.

Filologisk praksis 3b: Kommentar (latinsk middelalder)
Philological Practice 3b: Commentary (Mediaeval Latin)
30 ECTS
Aktivitetskode: HLMK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
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gængse standarder for videnskabelige kommentarer inden for faget.
den kommenterede tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af relevans for denne.

Færdigheder i at
 selvstændigt kunne udvælge en kortere middellatinsk tekst eller et
passende uddrag af en middellatinsk tekst.
 kommentere denne tekst/dette uddrag ud fra fx en tekstkritisk, en
sproglig (evt. sproghistorisk), en stilistisk, en litterær, en historisk, en
indholdsmæssig synsvinkel eller ud fra flere af disse synsvinkler under
inddragelse af fagets gængse standarder, metoder og discipliner på et
for en kandidatuddannelse passende niveau.
Kompetencer i at
 give en detaljeret og velstruktureret, klar og koncis videnskabeligt
funderet udlægning af en kompliceret tekst.
 tilpasse denne udlægning til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en kommentar til en udvalgt kortere middellatinsk tekst
eller et passende uddrag af en middellatinsk tekst, ledsaget af en indledning.
Materialets samlede omfang må være 30-40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk eller fransk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at kommentere, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin.

Filologisk praksis 3c: Oversættelse (latinsk middelalder)
Philological Practice 3c: Translation (Mediaeval Latin)
30 ECTS
Aktivitetskode: HLMK13021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 relevante oversættelsesteoretiske problemstillinger.
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den oversatte tekst og den væsentligste ældre og nyere forskning af
relevans for denne.

Færdigheder i at
 producere en præcis oversættelse til godt og stilmæssigt passende
dansk af en kortere middellatinsk tekst eller et velvalgt kortere uddrag af en middellatinsk tekst.
 give en kort teoretisk redegørelse for de oversættelsesstrategier, der
ligger til grund for oversættelsen.
Kompetencer i at
 gennem oversættelse, indledning og realoplysninger formidle en tekst
til en forud defineret målgruppe.
 give en kort og klar mundtlig præsentation af et større videnskabeligt
arbejde.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med forelæsninger og seminarer.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en oversættelse af en udvalgt kortere middellatinsk tekst
eller et velvalgt uddrag af en middellatinsk tekst, forsynet med indledning og
realoplysninger samt en kort teoretisk redegørelse for de valgte oversættelsesstrategier. Materialets samlede omfang må max. være 40 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Den tekst eller det tekstuddrag, eksaminanden ønsker at oversætte (normalt
10-15 normalsider), forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin.

Filologisk praksis 3d: projektorienteret forløb
30 ECTS
Aktivitetskode:
Filologisk praksis 3d
Philological Practice 3d
Filologisk praksis 3d
Philological Practice 3d
Faglige mål

i latin: projektorienteret forløb: HLAK13031E
in Latin: Academic Internship
i klassisk græsk: projektorienteret forløb: HKGK13031E
in Ancient Greek: Academic Internship
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
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en konkret institution eller virksomheds opbygning, domæne og arbejde.
fagets muligheder og anvendelser i institutionen/virksomhedens arbejde.

Færdigheder i at
 planlægge og udføre en konkret opgave på eller for en værtsinstitution med anvendelse af sine faglige kompetencer.
 diskutere de opgaver, som er løst under praktikforløbet, og redegøre
for projektets faglige indhold, dets resultater og den anvendte fremgangsmåde.
Kompetencer i at
 reflektere kritisk over et konkret projektforløb og dets teoretiske
og/eller metodiske implikationer.
 forfatte en indsigtsfuld skriftlig fremstilling af et projektarbejde og
dets resultater.
Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet
på basis af en kontrakt og projektbeskrivelse, godkendt af studienævnet,
suppleret af individuel eller kollektiv vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet består af en rapport indeholdende en beskrivelse af praktikarbejdspladsens organisation og funktion, en beskrivelse og diskussion af arbejdsopgaven og dens resultater, samt refleksioner over faglige udfordringer
og perspektiver i arbejdsopgaven. Materialets samlede omfang skal være ca.
30 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter 80% i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af mundtlig fremlæggelse af materialet efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Fremlæggelsen varer 15 minutter.
Praktikforløbet skal inden forløbets begyndelse godkendes af eksaminator og
studienævnet for Saxo-instituttet på baggrund af en kontrakt indgået mellem
institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af
kontrakten.
Fagelementet fordrer at den studerende har kompetencer og viden svarende
til en bacheloruddannelse i latin eller klassisk græsk.

Kapitel 5. 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 tilvalget i klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab den 1. september
2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Saxo-instituttet den 28. januar 2019.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 29. januar 2019.
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