DET HUMANISTISKE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Fagstudieordning
Bachelortilvalg i klassisk græsk, latin,
oldtidskundskab og middelalderkundskab
2019

Det Humanistiske Fakultet
Københavns Universitet

Ikrafttræden: 1. september 2019

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

Indhold
Kapitel 1. Hjemmel .......................................................................................................................................... 3
§ 1. Hjemmel .............................................................................................................................................. 3
Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold ................................................................................................................ 3
§ 2. Normering ........................................................................................................................................... 3
§ 3. Tilhørsforhold ....................................................................................................................................... 3
Kapitel 3. Studietekniske forhold ....................................................................................................................... 3
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog ...................................................................................................... 3
§ 5. Normalsidedefinition .............................................................................................................................. 3
§ 6. Pensum ............................................................................................................................................... 4
Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre .......................................................................................................... 4
§ 7. Studiemønstre ...................................................................................................................................... 4
Middelalderkundskab ............................................................................................................................... 4
§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg ................................................................................................................. 4
§ 9. Fagelementer ....................................................................................................................................... 5
Antik kultur: introduktion og videnskabsteori .............................................................................................. 5
Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie ................................................................................................ 5
Antik historieskrivning ............................................................................................................................. 5
Antik retorik og talekunst ......................................................................................................................... 5
Antik filosofi ........................................................................................................................................... 6
Middelalderen: historie, kultur, litteratur .................................................................................................... 7
Middelalderens bog- og skriftkultur............................................................................................................ 8
Middelalderen: frit område ....................................................................................................................... 9
Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse ........................................................................................ 10
§ 10. Dispensation..................................................................................................................................... 10
§ 11. Ikrafttræden ..................................................................................................................................... 10
§ 12. Godkendelse..................................................................................................................................... 10

2

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

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 klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab 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 klassisk græsk, latin, oldtidskundskab og middelalderkundskab hører under studienævnet ved 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. Da en stor del af faglitteraturen er
på tysk og fransk, kan endvidere tekster på disse sprog inddrages i forskellige fagelementer, men
der stilles ikke krav om, at disse skal indgå i pensum.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For bachelortilvalget i klassisk græsk, latin og oldtidskundskab og middelalderkundskab gælder yderligere:
Poesi:
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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.
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
Den studerende sammensætter selv sit bachelortilvalg, men der er også mulighed for at følge et
studiemønster bestående af fagelementer sammensat af instituttet.
Blandt bachelortilvalgene på klassisk græsk, latin og oldtidskundskab og middelalderkundskab kan
vælges følgende studiemønster:
 Middelalderkundskab

Middelalderkundskab
Det strukturerede forløb for middelalderkundskab fremgår af nedenstående oversigt.
Stk. 2. Fagelementerne kan også tages som enkeltstående tilvalg.
Semester

Fagelementer

Efterår

Middelalderen: historie, kultur, litteratur
15 ECTS

Forår

Middelalderens bog- og skriftkultur
15 ECTS

Middelalderen: frit område
15 ECTS

§ 8. Enkeltstående bachelortilvalg
Hvis man ikke ønsker at følge det udbudte studiemønster, kan man i stedet selv sammensætte sit
bachelortilvalg ud fra de enkelstående bachelortilvalg.
Stk. 2. Studerend indskrevet på bacheloruddannelserne i klassisk græsk og latin må ikke tage fagelementerne: antik kultur: introduktion og videnskabsteori (HOLB10091E), græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (HOLB10101E), antik historieskrivning (HOLB10111E), antik retorik og talekunst (HOLB10121E) eller antik filosofi (HOLB10131E).
Stk. 3. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Antik kultur: introduktion og videnskabsteori (15 ECTS)

Efterår

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (15 ECTS)

Forår
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Antik historieskrivning (15 ECTS)

Efterår

Antik retorik og talekunst (15 ECTS)

Forår

Antik filosofi (15 ECTS)

Forår

Middelalderen: historie, kultur, litteratur (15 ECTS)

Efterår

Middelalderens bog- og skriftkultur (15 ECTS)

Forår

Middelalderen: frit område (15 ECTS)

Forår

§ 9. Fagelementer
Antik kultur: introduktion og videnskabsteori
Classical Civilization: Introduction and Theory
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10091E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab, 2019.

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie
Greco-Roman Art and Archaeology
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10101E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab, 2019.

Antik historieskrivning
Classical Historiography
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10111E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab, 2019.

Antik retorik og talekunst
Classical Rhetoric and Oratory
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10121E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den græsk-romerske teoretiske retorik.
 de antikke talere og den historiske og kulturelle kontekst for deres
virke.
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Færdigheder i at
 analysere og fortolke antikke tekster om teoretisk retorik.
 analysere antikke taler samt foretage en elementær retorisk og stilistisk analyse af sådanne tekster.
 indplacere disse tekster i den rette historiske og kulturelle sammenhæng.
Kompetencer i at
 applicere retorisk teori på konkrete eksempler og vurdere disse eksempler i forhold til den applicerede teori.
Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives 45 minutters forberedelse.
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 af de af eksaminanden opgivne tekster. Der prøves på grundlag af en græsk eller latinsk tekst i
oversættelse og en perspektiverende græsk eller latinsk tekst i oversættelse.
Teksterne udvælges af eksaminator og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.

Antik filosofi
Classical Philosophy
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10131E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 den antikke filosofis historie og dens rolle i senere europæisk kultur.
 de vigtigste antikke forfatterskaber inden for filosofi.
Færdigheder i at
 analysere og fortolke antikke filosofiske tekster.
 indplacere sådanne tekster i den rette kulturelle og idehistoriske kontekst.
Kompetencer i at
 selvstædigt udvælge og afgrænse emner inden for området.
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redegøre mere detaljeret for en mindre problemstilling inden for det
udvalgte emne under anvendelse af relevante metoder og discipliner.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

tilstedeværelse i mindst 80% af timerne.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden hjemmeopgave, 16-20 normalsider. Der gives 14 dage til
besvarelsen.

Middelalderen: historie, kultur, litteratur
The Middle Ages: History, Culture, Literature
15 ECTS
Aktivitetskode: HMIB10041E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 hovedtrækkene af den europæiske middelalders politiske, sociale,
kulturelle og idémæssige historie, herunder kirkens organisation.
 et bredt udvalg af middelalderlige kilder, der belyser denne periode
 historisk metode i almindelighed.
Færdigheder i at
 fortolke kilder fra middelalderen i deres relevante historiske og kulturelle kontekst.
Kompetencer i at
 formidle viden inden for området middelalderstudier i en mundtlig
fremstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
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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 diskussion mellem eksaminator og eksaminand med
henblik på fortolkning af et udvalg (1-3 normalsider) af de af eksaminanden
opgivne tekster. Eksaminator udvælger og udleverer en eller flere tekster til
eksaminanden ved prøvens begyndelse. Eksaminanden indleder med en kort
mundtlig sagsfremstilling, der efterfølges af diskussion mellem eksaminator
og eksaminand.
Op til 25% af det for prøven fastsatte kildetekstpensum kan konverteres til
monumenter således at 1 monument tæller 10 normalsider.

Middelalderens bog- og skriftkultur
Mediaeval Literacy and Book Culture
15 ECTS
Aktivitetskode: HMIB10051E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 hovedtrækkene af den vesteuropæiske middelalders skriftkultur.
 middelalderlitteraturens tilblivelse og overlevering i hovedtræk.
Færdigheder i at
 redegøre for middelalderlige kildeteksters tilblivelse og overlevering.
 selvstændigt udvælge et videnskabeligt emne inden for området.
 redegøre for forskningen om det valgte emne.
 selvstændigt vurdere problemstillingen under inddragelse af primære
kilder (fra perioden ca. 500-ca. 1500 e.Kr.) på originalsprog eller i
oversættelse til et moderne europæisk sprog.
Kompetencer i at
 skriftligt gennemarbejde et selvstændigt udvalgt videnskabeligt
emne.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
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.
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Det udvalgte og afgrænsede område, eksaminanden ønsker at behandle i sin
opgave, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Op til 25% af det for prøven fastsatte kildetekstpensum kan konverteres til
monumenter således at 1 monument tæller 10 normalsider.

Middelalderen: frit område
The Middle Ages: Free Area Study
15 ECTS
Aktivitetskode: HMIB10061E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et selvstændigt udvalgt emne inden for middelalderstudier.
 et repræsentativt udvalg af kilder inden for det pågældende emne.
Færdigheder i at
 fortolke middelalderlige kilder til et selvstændigt udvalgt og afgrænset
emne.
 anvende fagets metoder og discipliner på en måde, der tydeliggør deres betydning for behandlingen af det udvalgte område.
Kompetencer i at
 skriftligt behandle et udvalgt emne i et tydeligt og præcist sprog under anvendelse af relevante metoder og discipliner på et for en BAuddannelse passende niveau.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider.
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

Det udvalgte og afgrænsede område, eksaminanden ønsker at behandle i sin
opgave, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før opgavens aflevering.
Op til 25% af det for prøven fastsatte kildetekstpensum kan konverteres til
monumenter således at 1 monument tæller 10 normalsider.
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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 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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