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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Hu-

manistiske 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 univer-

siteterne (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 universitetsuddannel-

ser (eksamensbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved ud-

dannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). 

 

 

 

Kapitel 2. Adgangskrav, normering, tilhørsforhold og titel 

§ 2. Adgangskrav 

Adgang til kandidatuddannelsen sker i henhold til adgangsbekendtgørelsens regler. 

Stk. 2. Studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i klassisk græsk ved Københavns Univer-

sitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i klassisk græsk samme sted op til 3 år efter af-

slutningen af bacheloruddannelsen (retskrav). Beregningen af de tre år starter ved førstkommende 

ordinære optag efter afslutningen af bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført, 

ordinært optag tre år efter. Læs mere om retskrav på www.studier.ku.dk/kandidat. 

Stk. 3. Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i klassisk 

græsk: 

 Klassisk Græsk fra Københavns Universitet 

 Klassisk Filologi fra Aarhus Universitet 

Stk. 4. Fakultetet kan optage andre ansøgere end nævnt i stk. 2 og 3, hvis det vurderes, at ansøger 

har en humanistisk bacheloruddannelse med minimum 90 ECTS inden for klassisk filologi, hvoraf 60 

ECTS skal udgøres af prøver, hvor der udprøves på grundlag af tekster på klassisk græsk samt 

sprogkundskaber svarende til klassisk græsk og latin på propædeutisk niveau. 

Stk. 5. For at blive indskrevet på en gymnasierettet kandidatuddannelse skal den studerende 1) 

have bestået bachelordelen af et sidefag på 45 ECTS og 2) indskrive sig på kandidatdelen af det til-

hørende sidefag samtidig med indskrivning på den gymnasierettede kandidatuddannelse. 

Stk. 6. Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at 

følge uddannelsen på dansk, skal have bestået Studieprøven inden studiestart. 

Stk. 7. Fakultetet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i klassisk græsk. 

Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år på www.studier.ku.dk/kandidat. 

Stk. 8. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter kri-

terier, der fremgår af www.studier.ku.dk/kandidat. 

 

 

§ 3. Normering 

Kandidatuddannelsen i klassisk græsk er normeret til 120 ECTS.  

Stk. 2. Er uddannelsen kombineret med et sidefag uden for hovedområdet (Humaniora), forlænges 

den med 30 ECTS. 

http://www.studier.ku.dk/kandidat
http://www.studier.ku.dk/kandidat
http://www.studier.ku.dk/kandidat
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§ 4. Tilhørsforhold 

Kandidatuddannelsen i klassisk græsk hører under studienævnet ved Saxo-instituttet og censor-

korpset for klassisk filologi og censorkorpset for græsk middelalderfilologi. 

 

§ 5. Titel 

En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i klassisk græsk giver ret til betegnelsen cand.mag 

i klassisk græsk. På engelsk Master of Arts in Classical Greek. 

 

 

 

Kapitel 3. Studietekniske forhold 

§ 6. Læsning af tekster på fremmedsprog 

Ud over det studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk, tysk og fransk. 

 

 

§ 7. Normalsidedefinition 

Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fa-

kultet § 7. 

Stk. 2. For kandidatuddannelsen i klassisk græsk gælder yderligere: 

 

Poesi: 

 En normalside i forbindelse med tekstopgivelser af poetiske tekster læst på originalsproget 

svarer til 25 verslinjer i originalsprogsudgaven. Ved opgivelse af tekster i håndskriftsform 

regnes 2 normalsider lig 3. 

 En normalside i forbindelse med tekstopgivelser af poetiske tekster læst i oversættelse sva-

rer til 25 verslinjer i originalsprogsudgaven uanset hvilken oversættelse, der benyttes.  

Prosa: 

 En normalside i forbindelse med prosatekster læst på originalsproget svarer til 1300 bogsta-

ver eller 1550 typeenheder inkl. mellemrum i originalsprogsudgaven. Ved opgivelse af tek-

ster i håndskriftsform regnes 2 normalsider lig 3. 

 En normalside i forbindelse med prosatekster læst i oversættelse svarer til 1300 bogstaver 

eller 1550 typeenheder inkl. mellemrum i originalsprogsudgaven uanset hvilken oversæt-

telse, der benyttes. 

Audiovisuelt materiale: 

 Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. 

 

 

§ 8. Pensum 

Pensumbestemmelser fremgår af Studieinformation på KUnet under menupunktet Eksamen  Eksa-

mensform og regler  Pensum. 
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Kapitel 4. Kompetencemål og faglig profil 

§ 9. Kompetencebeskrivelse 

En kandidat i klassisk græsk har færdighed i at indsamle kildemateriale og analytisk bearbejde for-

skellige kilder. Kandidaten kan med sin generelle videnskabsteoretiske samt specifikke viden identi-

ficere centrale videnskabelige problemstillinger inden for fagområdets forskningstradition, generere 

fagrelevante problemfelter inden for udvalgte forskningsfelter og selvstændigt belyse udvalgte pro-

blemfelter 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 stu-

derede område.  

 

 

§ 10. Kompetenceprofil  

En kandidatuddannelse i klassisk græsk giver den studerende følgende: 

 

Viden:  

 en avanceret viden om det klassiske græske sprog til og med den byzantinske periode, her-

under en omfattende praktisk og teoretisk baseret viden om sprogets struktur og historie; 

 en avanceret viden om den græske verdens litteratur, historie, samfundsforhold, filosofi, re-

torik, mytologi og religion;  

 en avanceret viden om græsk-romersk materiel kultur og kunsthistorie; 

 en avanceret viden om den klassiske græske kulturs overlevering og tradition frem til nuti-

den; 

 en avanceret viden om de videnskabelige teorier og metoder, der danner grundlaget for 

denne viden. 

 

Færdigheder:  

 i at læse, forstå og levere originale tolkninger af tekster på klassisk; 

 i at vurdere kvaliteten og rigtigheden af oversættelser og analyser af tekster på klassisk 

græsk;  

 i at formulere sig skriftligt på klassisk attisk prosa og levere avancerede teoretiske og histo-

riske beskrivelser af klassisk græsk og andre sprog; 

 i at redegøre for antikkens betydning for senere tiders kultur og litteratur; 

 i at formidle sin viden om sproglige, litterære, historiske, kulturelle, teoretiske og metodiske 

emner til forskellige målgrupper, herunder fagfæller, fx gennem undervisning og forskning. 

 

Kompetencer: 

 til at gennemføre avancerede og originale sproglige analyser af sprog på teoretisk og kom-

parativt niveau, samt mønstre et højt sprogligt kompetenceberedskab i dansk og andre mo-

derne europæiske sprog, særligt engelsk;  

 til at levere avancerede og originale litterære analyser af komplicerede tekster; 

 til at læse akademiske og andre komplicerede tekster på dansk, engelsk og mindst et yderli-

gere moderne europæisk sprog; 

 til at overskue store mængder stof om komplicerede sammenhænge, resumere kernen i et 

humanvidenskabeligt ræsonnement og formulere sig herom i et tydeligt og præcist sprog 

såvel mundtligt som skriftligt; 

 til at indgå i akademisk teamwork. 
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Kapitel 5. Opbygning og fagelementer 

§ 11. Opbygning 

Uddannelsen er opbygget af konstituerende fagelementer svarende til 90 ECTS, herunder et kandi-

datspeciale på 30 ECTS. Hertil kommer et kandidattilvalg på 30 ECTS. 

Stk. 2. Den gymnasierettede profil er opbygget af konstituerende fagelementer svarende til 75 

ECTS, herunder et kandidatspeciale på 30 ECTS. Hertil kommer kandidatdelen af et sidefag på 45 

ECTS. 

Stk. 3. 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 

Kandidatuddannelsen i klassisk græsk indeholder følgende profiler: 

 Kandidatuddannelsen i klassisk græsk (almen profil) (§ 13a) 

 Kandidatuddannelsen i klassisk græsk med profil i græsk middelalderfilologi (§ 13b) 

 Den gymnasierettede kandidatuddannelse i klassisk græsk (§ 13c). 

 

 

§ 13a. Kandidatuddannelsen i klassisk græsk (almen profil) 

Kandidatuddannelsen i klassisk græsk (almen profil) består af 90 ECTS konstituerende fagelementer 

samt 30 ECTS tilvalg. 

Stk. 2. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS, som den studerende bruger til kan-

didattilvalg, herunder studieophold i udlandet og lignende. 

Stk. 3. På første semester vælger den studerende mellem frit genre- eller periodeorienteret område 

(HKGK03611E) eller frit genre- eller periodeorienteret område (græsk middelalder) (HKGK03621E). 

Stk. 4. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen i klassisk græsk fremgår af nedenstående 

oversigt.  

 

Semester Fagelementer 

1. Sprog og stilistik med oversættelse fra 

dansk til græsk 

15 ECTS  

 Frit genre- eller periodeorienteret om-

råde 

eller  

Frit genre- eller periodeorienteret om-

råde (græsk middelalder) 

15 ECTS 

2. Filologisk praksis 1: Forelæsning. 

15 ECTS  

 Filologisk praksis 2: Artikel 

15 ECTS 

3. (mobili-

tetsvin-

due) 

 

Kandidattilvalg 

30 ECTS  

  

4. Speciale 

30 ECTS 

 

 

§ 13b. Kandidatuddannelsen i klassisk græsk med profil i græsk middelalder-
filologi 

Kandidatuddannelsen i klassisk græsk med profil i græsk middelalderfilologi består af 90 ECTS kon-

stituerende fagelementer, hvoraf 45 ECTS er unikke for profilen samt 30 ECTS tilvalg. 
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Stk. 2. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 30 ECTS, som den studerende bruger til kan-

didattilvalg, herunder studieophold i udlandet og lignende.  

Stk. 3. Studerende, der ønsker at fordybe sig i græsk middelalderfilologi, kan udvide deres profil 

med 30 ECTS tilvalg inden for græsk middelalderfilologi. Se 2019-studieordningen for kandidattil-

valg i græsk og latin. 

Stk. 4. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen i klassisk græsk med profil i græsk mid-

delalderfilologi fremgår af nedenstående oversigt.  

 

Semester Fagelementer 

1. Sprog og stilistik med oversættelse fra 

dansk til græsk 

15 ECTS  

 Frit genre- eller periodeorienteret om-

råde (græsk middelalder) 

15 ECTS 

2. Filologisk praksis 1: Forelæsning 

15 ECTS  

 Filologisk praksis 2: Artikel 

15 ECTS 

3.(mobili-

tetsvin-

due) 

Kandidattilvalg 

30 ECTS 

 

4.  Speciale (græsk middelalder) 

30 ECTS 

 

 

§ 13c. Den gymnasierettede kandidatuddannelse i klassisk græsk 

Den gymnasierettede kandidatuddannelse i klassisk græsk består af et centralt fag på 75 ECTS, in-

klusiv speciale samt et kandidatsidefag på 45 ECTS. 

Stk. 2. Specialet skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og kandidatsidefaget med hovedvæg-

ten på det centrale fag. 

Stk. 3. Denne uddannelse indeholder ikke et mobilitetsvindue. 

Stk. 4. Det strukturerede forløb for den gymnasierettede kandidatuddannelse i klassisk græsk frem-

går af nedenstående oversigt.  

 

Semester Fagelementer 

1. Sprog og stilistik med oversættelse fra 

dansk til græsk 

15 ECTS  

 Sidefag 

15 ECTS 

2. Filologisk praksis 1: Forelæsning 

15 ECTS  

 Sidefag  

15 ECTS 

3. Filologisk praksis 2: Artikel 

15 ECTS 

 Sidefag 

15 ECTS 

4.  Speciale 

30 ECTS 
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§ 14. Uddannelsens fagelementer 

Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk (obligatorisk og konstitu-
erende)  
Greek Language and Stylistics with Translation from Danish into Ancient Greek (compulsory 

and constituent) 

15 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03601E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 det antikke græske sprogs grammatik således at denne beherskes  

 det antikke græske sprogs historie således at denne beherskes 

 

Færdigheder i at 

 oversætte en tekst fra dansk til idiomatisk og korrekt græsk prosaisk 

standardsprog 

 levere en indsigtsfuld besvarelse af grammatiske, sproghistoriske, tekst-

kritiske og stilistiske spørgsmål til en antik græsk tekst 

 

Kompetencer i at 

 arbejde detaljeret og metodisk sikkert med sproglige problemstillinger 

 reflektere på et højt niveau over det danske sprogs udtryksmåder, struk-

turer og nuancer samt forskelle og ligheder i forhold til et andet sprog 

Undervisnings- og 

arbejdsformer 

Individuel eller kollektiv vejledning i forbindelse med løsning af skriftlige 

hjemmeopgaver, evt. suppleret med forelæsninger og seminarer. 

Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Bunden skriftlig prøve. 

Omfang: 5 timer.  

Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk. 

Tilladte hjælpemidler: Ordbøger kan medbringes; det oplyses på besvarel-

sen, hvilke ordbøger der er medbragt. 

Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve. 

Særlige  

bestemmelser 

Der prøves i en antik græsk prosatekst (0,5-1 normalside) og en dansk tekst 

(ca. 0,5 normalside) i form af en oversættelse af en passage fra samme værk 

som den græske tekst. 
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Frit genre- eller periodeorienteret område (konstituerende for den almene profil)  
Free Area Study (Genre or Period) (Constituent) 

15 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03611E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 en udvalgt antik græsk genre, dens udvikling og afgrænsning til andre 

genrer 

 et repræsentativt udvalg af tekster inden for den pågældende genre 

 

eller 

 

 en udvalgt litterær periodes form- og indholdsmæssige fællestræk samt 

litteraturens forhold til periodens samfund og kultur i øvrigt 

 et repræsentativt udvalg af tekster fra den pågældende periode 

 

Færdigheder i at 

 selvstændigt kunne udvælge og afgrænse en genre eller litterærperiode 

inden for fagets område, og sammensætte et for den udvalgte genre eller 

periode relevant pensum af antikke græske tekster og sekundærlitteratur 

samt evt. materielle levn. 

 fortolke en udvalgt tekst som repræsentant for bestemt genre under ind-

dragelse af fagets gængse metoder og discipliner på en måde, der tydelig-

gør disses betydning for behandlingen af den udvalgte genre. 

 

eller 

 

 selvstændigt kunne udvælge og afgrænse en genre eller litterærperiode 

inden for fagets område, og sammensætte et for den udvalgte genre eller 

periode relevant pensum af antikke græske tekster og sekundærlitteratur 

samt evt. materielle levn. 

 fortolke en udvalgt tekst som repræsentant for en bestemt periode under 

inddragelse af fagets gængse metoder og discipliner på en måde, der ty-

deliggør disses betydning for behandlingen af den udvalgte periode. 

 

Kompetencer i at 

mundtligt kunne behandle og diskutere en udvalgt genre eller periode i et ty-

deligt og præcist sprog under inddragelse af relevant sekundærlitteratur og 

anvendelse af fagets gængse metoder og discipliner på et for en KA-

uddannelse passende niveau 

Undervisnings- og  

Arbejdsformer 

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med fore-

læsninger og seminarer. 
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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-trins-

skalaen. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk. 

Tilladte hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fa-

gets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelin-

gens 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 medhenblik på fortolkning af et udvalg af de af eksaminanden 

opgivne tekster og evt. materielle levn. Udvælgelsen foretages af eksamina-

tor, og udvalget udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. 

 

Den udvalgte genre eller periode, eksaminanden ønsker at studere og prøves 

i, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før prøvens af-

holdelse. 
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Frit genre- eller periodeorienteret område (græsk middelalder) (obligatorisk og 
konstituerende for profilen i græsk middelalderfilologi og konstituerende for den 
almene profil) 
Free Area Study (Mediaeval Greek Genre or Period) (compulsory and constituent for the profile 

in Mediaeval Greek) 

15 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03621E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 en udvalgt byzantinsk græsk genre, dens udvikling og afgrænsning til an-

dre genrer 

 et repræsentativt udvalg af byzantinske græske tekster inden for den på-

gældende genre 

 

eller 

 

 en udvalgt litterær periodes form- og indholdsmæssige fællestræk samt 

litteraturens forhold til periodens samfund og kultur i øvrigt 

 et repræsentativt udvalg af byzantinske græske tekster fra den pågæl-

dende periode 

 

Færdigheder i at 

 selvstændigt kunne udvælge og afgrænse en genre eller litterærperiode 

inden for fagets område, og sammensætte et for den udvalgte genre eller 

periode relevant pensum af byzantinske græske tekster og sekundærlitte-

ratur samt evt. materielle levn. 

 fortolke en udvalgt tekst som repræsentant for bestemt genre under ind-

dragelse af fagets gængse metoder og discipliner på en måde, der tydelig-

gør disses betydning for behandlingen af den udvalgte genre. 

 

eller 

 

selvstændigt kunne udvælge og afgrænse en genre eller litterærperiode inden 

for fagets område, og sammensætte et for den udvalgte genre eller 

Undervisnings- og  

Arbejdsformer  

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med fore-

læsninger og seminarer. 

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-trins-

skalaen. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk. 

Tilladte hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fa-

gets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelin-

gens 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. 
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Særlige  

Bestemmelser 

Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator 

og eksaminand medhenblik på fortolkning af et udvalg af de af eksaminanden 

opgivne tekster og evt. materielle levn. Eksaminator udvælger en eller flere 

tekster som udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. 

Den udvalgte genre eller periode, eksaminanden ønsker at studere og prøves 

i, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før prøvens af-

holdelse. 

 

 

Filologisk praksis 1: forelæsning (obligatorisk og konstituerende)  
Philological Practice 1: Lecture (compulsory and constituent) 

15 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03631E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 et udvalgt og afgrænset emne/område inden for faget  

 et repræsentativt udvalg af tekster af relevans for det pågældende 

emne/område  

 en eller flere videnskabelige teorier eller metoder af relevans for det ud-

valgte og afgrænsede emne/område 

 

Færdigheder i at 

 selvstændigt kunne udvælge og afgrænse et emne/område inden for fa-

get, og sammensætte et for det udvalgte og afgrænsede emne/område 

relevant pensum af antikke græske tekster og sekundærlitteratur samt 

evt. materielle levn. 

 selvstændigt kunne udvælge en eller flere relevante videnskabelige teorier 

eller metoder og illustrere disses anvendelse med eksempler fra antik 

græsk litteratur af relevans for det udvalgte og afgrænsede emne/område. 

 

Kompetencer i at 

 i forelæsningsform redegøre indsigtsfuldt for et udvalgt og afgrænset 

emne/område 

 i forelæsningsform redegøre indsigtsfuldt for en eller flere videnskabelige 

teorier eller metoder og illustrere dennes/disses relevans for det udvalgte 

og afgrænsede emne/område 

 i forelæsningsform indsigtsfuldt, præcist og klart behandle en problemstil-

ling inden for et udvalgt og afgrænset emne/område under kritisk inddra-

gelse af en eller flere udvalgte videnskabelige teorier eller metoder såle-

des at dennes/disses betydning for problemstillingen bliver tydelig. 

 diskutere og reflektere kritisk over eget videnskabelige arbejde 

Undervisnings- og 

arbejdsformer 

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med fore-

læsninger og seminarer. 
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Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.  

Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse. 

Materialet består af en Power Point-præsentation eller handout.  

Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-

skalaen. Materialet vægter 20% 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 forelæsning efterfulgt af diskussion mellem ek-

saminator og eksaminand. Forelæsningen varer 30 minutter.  

 

Det udvalgte og afgrænsede emne/område, eksaminanden ønsker at be-

handle i sin forelæsning, forelægges eksaminator til godkendelse senest to 

måneder før forelæsningens afholdelse. 

 

Forelæsningens endelige problemstilling godkendes af eksaminator 14 dage 

før forelæsningens afholdelse. 

 

 

Filologisk praksis 2: artikel (obligatorisk og konstituerende)  
Philological Practice 2: Article (compulsory and constituent) 

15 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03641E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 en afgrænset problemstilling inden for faget  

 et for problemstillingen relevant pensum af antikke græske kilder, herun-

der evt. indskrifter og/eller materielle levn, og sekundærlitteratur  

 

Færdigheder i at 

 begrunde valget af problemstilling og redegøre for dens relevans i relation 

til fagets traditioner og den foreliggende forskning på området 

 behandle den afgrænsede problemstilling under inddragelse af fagets 

gængse metoder og discipliner på et for en KA-uddannelse passende ni-

veau 

 

Kompetencer i at 

 i artikelform redegøre indsigtsfuldt, klart og præcist for en velafgrænset 

problemstilling 

 arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med videnskabelig littera-

tur og kulturhistoriske kilder 

forfatte en artikel, der lever op til gængse formelle standarder for videnska-

belige artikler 

Undervisnings- og  

Arbejdsformer  

Individuel eller kollektiv vejledning, i sidste tilfælde evt. suppleret med fore-

læsninger og seminarer. 
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Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Fri hjemmeopgave. 

Omfang: 16-20 normalsider.  

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-ska-

laen. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk, engelsk, tysk, fransk. 

Tilladte hjælpemidler: Alle. 

Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve. 

Særlige  

Bestemmelser 

Hjemmeopgave har form af en artikel. 

 

Den afgrænsede problemstilling, eksaminanden ønsker at behandle i sin arti-

kel, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før artiklen 

afholdes. 

 

 

Speciale (obligatorisk og konstituerende for den almene profil og den gymnasie-
rettede kandidatuddannelse) 
Master’s Thesis (compulsory and constituent for the general profile and the programme aimed 

at the upper-secondary-school) 

30 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03651E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 et selvstændigt udvalgt og velafgrænset område, emne eller problemstil-

ling inden for faget 

 relevante videnskabelige metoder og teorier i relation til emnet 

 de centrale internationale forskningsresultater inden for det udvalgte om-

råde  

 

Færdigheder i at 

 selvstændigt og indsigtsfuldt behandle et velafgrænset område, emne el-

ler problemstilling inden for fagets område under kritisk inddragelse af re-

levante videnskabelige metoder og teorier 

 begrunde valget af område, emne, eller problemstilling og dets/dens rele-

vans i relation til fagets traditioner og den foreliggende forskning på områ-

det 

 begrunde den valgte teoretiske og metodiske tilgang til det udvalgte om-

råde, emne eller problemstilling 

 

Kompetencer i at 

 arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger 

 anvende udvalgte og relevante videnskabelige teorier og metoder i arbej-

det med et velafgrænset område eller emne 

 forfatte en indsigtsfuld længere skriftlig fremstilling under iagttagelse af 

almindelige videnskabelige principper for akademiske afhandlinger 

 sammenfatte en sådan fremstillings indhold og resultater i et dækkende 

og præcist resumé 

Undervisnings- og 

arbejdsformer 

Individuel vejledning, evt. kombineret med kollektiv vejledning 
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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 kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk. Resumé: resumeet skrives på engelsk.  

Tilladte hjælpemidler: Alle. 

 

 

Speciale (græsk middelalder) (obligatorisk og konstituerende for profilen i 

græsk middelalderfilologi) 
Master’s Thesis (Mediaeval Greek) (compulsory and constituent for the profile in Mediaeval 

Greek) 

30 ECTS 

Aktivitetskode: HKGK03661E 

Faglige mål 

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 et selvstændigt udvalgt og velafgrænset område, emne eller problemstil-

ling inden for faget 

 relevante videnskabelige metoder og teorier i relation til emnet 

 de centrale internationale forskningsresultater inden for det udvalgte om-

råde  

 

Færdigheder i at 

 selvstændigt og indsigtsfuldt behandle et velafgrænset område, emne el-

ler problemstilling inden for fagets område under kritisk inddragelse af re-

levante videnskabelige metoder og teorier 

 begrunde valget af område, emne, eller problemstilling og dets/dens rele-

vans i relation til fagets traditioner og den foreliggende forskning på områ-

det 

 begrunde den valgte teoretiske og metodiske tilgang til det udvalgte om-

råde, emne eller problemstilling 

 

Kompetencer i at 

 arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger 

 anvende udvalgte og relevante videnskabelige teorier og metoder i arbej-

det med et velafgrænset område eller emne 

 forfatte en indsigtsfuld længere skriftlig fremstilling under iagttagelse af 

almindelige videnskabelige principper for akademiske afhandlinger 

 sammenfatte en sådan fremstillings indhold og resultater i et dækkende 

og præcist resumé 

Undervisnings- og 

arbejdsformer 

Individuel vejledning, evt. kombineret med kollektiv vejledning 

Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Fri hjemmeopgave. 

Omfang: 50-60 normalsider samt et resume på 0,5-1 normalsider. 

Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Resuméet indgår 

i bedømmelsen. 

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Eksaminationssprog: Dansk. Resumé: resumeet skrives på engelsk.  

Tilladte hjælpemidler: Alle. 
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Kapitel 6. Merit og overgangsbestemmelser 

§ 15. Merit 

Fagelementer, der tidligere er bestået på kandidatuddannelsen i klassisk græsk kan meritoverføres 

ifølge skemaet nedenfor. 

Stk. 2. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der tidligere er bestået på kandidat-

uddannelsen i klassisk græsk, som ikke fremgår af nedenstående oversigt, skal den studerende 

rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse. 

Stk. 3. Meritering af andre fagelementer sker i henhold til reglerne i § 19 i den fælles studieordning 

for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. 

 

2018-studieordning ECTS 2019-studieordning ECTS 

Sprog og stilistik med over-

sættelse fra dansk til græsk 

(HKGK03761E) 

15  Sprog og stilistik med over-

sættelse fra dansk til græsk 

(HKGK03601E) 

15 

Frit genre- eller periodeorien-

teret område (HKGK03781E) 

15 Frit genre- eller periodeorien-

teret område (HKGK03611E) 

15 

Frit genre- eller periodeorien-

teret område (græsk middelal-

der) (HKGK03791E)  

15 Frit genre- eller periodeorien-

teret område (græsk middelal-

der) (HKGK03621E) 

 

15 

Filologisk praksis 1: Forelæs-

ning (HKGK03751E)  

15 Filologisk praksis 1: Forelæs-

ning (HKGK036311E) 

15 

Filologisk praksis 2: Artikel 

(HKGK03771E)  

 Filologisk praksis 2: Artikel 

(HKGK03641E) 

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 KUnet under menu-
punktet Uddannelsens forløb  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 opta-

get på kandidatuddannelsen i klassisk græsk den 1. september 2019 eller senere.  
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§ 19. 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. 

 

Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 10. august 2020. 

 

Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 16. december 2020. 
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