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1. Indledning:
1.1. Uddannelsesdel, fag, år:
Den 2-årige kandidatuddannelse i Latinsk Middelalderfilologi, 1998-ordningen, justeret
2008.
1.2. Indholds- og målbeskrivelse.
Studiet af Latinsk Middelalderfilologi er studiet af latinsksproget kultur i perioden ca. 5001500; studiet er baseret på læsning af tekster på latin, men er i øvrigt ikke specielt litteraturhistorisk orienteret. Et hvilket som helst middelalderligt kulturfænomen, hvortil en væsentlig del af kilderne er affattet på latin, kan gøres til genstand for studium.
Kandidatuddannelsen i Latinsk Middelalderfilologi har til formål at give den studerende
en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af middelalderlatin, en kulturel forståelse af latinske tekster og middelalderlige materielle levn på et
videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den middelalderlige verdens kultur til
andre.
1.3. Tilhørsforhold:
Denne studieordning gælder for uddannelsen under Studienævnet for SAXO-Instituttet
ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
1.4. Ikrafttræden og hjemmel:
Studieordningen træder i kraft den 1. september 1998 under Humanistbekendtgørelsen af
15. marts 1995. Studerende der er optaget til bacheloruddannelsen med Latin som grundfag den 1. september 1996 eller senere, skal såfremt de ønsker at studere en kandidatuddannelse i Latinsk Middelalderfilologi, studere efter denne ordning.
1.5. Adgangskrav:
Studerende med en BA-uddannelse med Latin som grundfag fra et dansk universitet har
adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i Latinsk Middelalderfilologi, under forudsætning af at BA-uddannelsen omfatter mindst et halvt års studier (tilvalg) uden for grundfaget Latin. Såfremt den studerende kommer fra et universitet, hvor BA-uddannelsen ikke
omfatter et halvt års studier udenfor grundfaget Latin, må søge dispensation med henblik
på at blive optaget. Studerende med en BA-uddannelse i Latin fra et udenlandsk universitet har adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i Latinsk Middelalderfilologi, såfremt

Studienævnet SAXO-Instituttet godkender, at den i udlandet gennemførte BA-uddannelse
svarer til studienævnets egen BA-uddannelse, hvad angår omfang, niveau og faglige mål.
Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, der ikke i
forbindelse med deres BA-uddannelse har opfyldt fagets krav om dansk sprog, skal inden
studiestart have bestået “Studieprøven”.
1.6. Indskrivning:
Studerende, der har bestået BA-uddannelsen i Latin, kan ansøge Fakultetet om indskrivning på kandidatuddannelsen i Latinsk Middelalderfilologi. Ligeledes skal den studerende meddele, hvis vedkommende ønsker at ophøre med denne uddannelse.
1.7. Varighed:
Kandidatuddannelsen i Latinsk Middelalderfilologi er normeret til 2 årsværk, svarende til
120 ECTS-point.
1.8. Studiestrukturel indpasning:
En 2-årig kandidatuddannelse i Latinsk Middelalderfilologi bygger oven på en 4-årig BAuddannelse inkl. 1 års propædeutik med Latin som grundfag. Såfremt tilvalgsstudiet under BA-uddannelsen har udgjort et afgrænset etårigt tilvalgsfagsstudium eller har været
samlet om en emnemæssig enhed, giver uddannelsen ret til betegnelsen cand.mag. i Latinsk Middelalderfilologi (med fx Lingvistik).
1.9. Studieelementer:
Kandidatuddannelsen i Latinsk Middelalderfilologi består af fire områdeprøver, en prøve
i sprog og stilistik, og specialet. To af de fire områdeprøver skal være metodeorienterede,
to genre- eller periodeorienterede, og mindst en områdeprøve skal koncentreres om prosa,
mindst en om poesi. Inden for hver områdeprøve har kandidaten mulighed for at vælge
mellem studieelementer som anført nedenfor, idet dog et og samme emne kun kan være
genstand for en enkelt områdeprøve

2. De enkelte studieelementer
Studieelementerne er beskrevet udtømmende i Katalog over studieelementer i uddannelserne i Latin og Latinsk Middelalderfilologi under Afdeling for Græsk og Latin.
Som det fremgår heraf, kan den studerende inden for de rammer, der er angivet for hvert
enkelt studieelement, i et vist omfang selv bestemme omfanget af opgivne sider originaltekst til de enkelte studieelementer GL 450-488, mens det samlede pensum ved alle prøver
tilsammen skal udgøre 1800 sider originaltekst, jf. 3.4. Uanset omfanget af de for et studieelement opgivne sider originaltekst er kravene til kandidatens kvalifikationer de samme
som anført ved hvert enkelt studieelement i Katalogen.

2.1. Områdeprøve A: (15 ECTS-point)
Bunden mundtlig prøve i dialogform under eksaminators ledelse. Fortolkning af (af eksaminanden) opgivne tekster og/eller materielle levn; forberedelsestid 60 minutter, prøvetid
60 minutter inkl. votering. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Der vælges mellem flg. studieelementer:
450 Arkæologi
451 Filologisk kritik
452 Filosofi
453 Historie
454 Lingvistik
455 Litteraturvidenskab
456 Religionshistorie
457 Musik
458 Genre-/periodeorienteret prøve
Kravene til det enkelte studieelement fremgår af Katalog over studieelementer.
2.2. Områdeprøve B: (15 ECTS-point)
Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet bilag og
noter).
Ved studieelementet Filologisk kritik (311) har studenten dog mulighed for at vælge en
gennemarbejdningsprøve, dvs. en bunden skriftlig hjemmeopgave bestående af en tekstkritisk behandling og skriftlig oversættelse samt sproglig og real kommentering af en ikkeopgiven tekst (højst 2 normalsider) med tilknytning til det valgte delområde. Hvor pensum gør det relevant kan den tekstkritiske behandling omfatte en udgave efter håndskrifter. I så fald må tekstens længde ikke overstige 1 normalside. Der gives 2 uger til besvarelse af opgaven.
Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Der vælges mellem flg. studieelementer:
460 Arkæologi
461 Filologisk kritik
462 Filosofi
463 Historie
464 Lingvistik
465 Litteraturvidenskab
466 Religionshistorie
467 Musik
468 Genre-/periodeorienteret prøve
Kravene til det enkelte studieelement fremgår af Katalog over studieelementer.

2.3. Områdeprøve C: (15 ECTS-point)
Bunden mundtlig prøve med intern censur. 40 minutters forelæsning over et emne inden
for delområdet, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af
eksaminator. Diskussionen tager sit udgangspunkt i forelæsningen, men kan inddrage
andre relevante sider af emnet. Den samlede eksaminationstid, inkl. votering, må ikke
overstige 90 minutter. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt
til eksaminanden således at denne får 14 dages forberedelsestid.
Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Der vælges mellem flg. studieelementer:
470 Arkæologi
471 Filologisk kritik
472 Filosofi
473 Historie
474 Lingvistik
475 Litteraturvidenskab
476 Religionshistorie
477 Musik
478 Genre-/periodeorienteret prøve
Kravene til det enkelte studieelement fremgår af Katalog over studieelementer.
2.4. Områdeprøve D: (30 ECTS-point)
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet bilag og
noter). Eller
b) Bunden mundtlig prøve i dialogform under eksaminators ledelse med ekstern censur.
Fortolkning af (af eksaminanden) opgivne tekster og/eller materielle levn; forberedelsestid
60 minutter, prøvetid 70 minutter inkl. censur.
Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Der vælges mellem flg. studieelementer:
480 Arkæologi
481 Filologisk kritik
482 Filosofi
483 Historie
484 Lingvistik
485 Litteraturvidenskab
486 Religionshistorie
487 Musik

488 Genre-/periodeorienteret prøve
Kravene til det enkelte studieelement fremgår af Katalog over studieelementer.

2.5. Sprog og stilistik: (GL490) (15 ECTS-point)
Grammatisk, sproghistorisk og stilistisk kommentering af en ikke-opgivet latinsk middelaldertekst (½-1 ns) og oversættelse fra dansk til latin (ca. ½ ns).
Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trins-skalaen.
2.6. Speciale: (GL495) (15 ECTS-point)
Fri skriftlig hjemmeopgave med ekstern censur. Emnet for specialet samt tidspunktet for
aflevering aftales mellem eksaminand og eksaminator. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

3. Generelle eksamensbestemmelser:
3.1. Eksamenstilmelding:
Den studerende skal selv melde sig til de prøver, som ønskes aflagt i den forestående termin. Tilmelding kan kun ske i tilmeldingsperioden. Reglerne for tilmelding (herunder også oplysning om tilmeldings-perioden) meddeles for den enkelte eksamenstermin i Fakultetets lektionskatalog.
3.2. Eksamensafmelding:
Hvis den studerende ikke ønsker at gennemføre en tilmeldt prøve, skal den pågældende
prøve afmeldes. Afmelding skal ske senest 2 uger før datoen, hvor den pågældende prøve
afholdes. Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven som påbegyndt.
Medmindre den studerende bliver forhindret i at deltage pga. sygdom, vil der i tilfælde af
udeblivelse blive registreret “udeblevet”, og den studerende vil have brugt et eksamensforsøg.
3.3. Afvikling af eksamen:
Mundtlige og skriftlige prøver på universitetet aflægges i de af Fakultetet fastsatte eksamensterminer, dvs. i januar måned og i juni måned
3.4. Pensumopgivelser
Den studerende afleverer senest den 5. december, hhv. den 5. maj sit forslag til en eksaminationsberettiget lærer. Senest den 12. december, hhv. den 12. maj skal den eksaminationsberettigede lærer meddele sine evt. bemærkninger til forslaget. Senest den 20. december,
hhv. den 20. maj skal den studerende til fagets eksamensleder indlevere et færdigdrøftet
og af den eksaminationsberettigede lærer godkendt pensum.
Det samlede latinske pensum ved de fire områdeprøver og specialet består af 1800 ns originaltekst. Latinske tekster opgives enten som tekst læst statarisk, dvs. på latin (evt.
græsk) og således at såvel teksternes indhold som deres sproglige formulering er tilegnet,
eller som tekst læst kursorisk, dvs. således at teksternes indhold er tilegnet. Op til 1/3 af
teksterne opgivet på originalsprog kan være læst kursorisk ved hver prøve.
Indtil 1/4 af pensum på originalsprog kan udgøres af tekster på et andet relevant samtidigt

eller ældre sprog.
Mindst 2/3 af pensum skal ligge inden for den middelalderlige periode. Specialet, den
sproglige prøve og mindst to af områdeprøverne skal koncentrere sig om den middelalderlige periode.
Mindst en af områdeprøverne skal koncentreres om prosa, mindst en om poesi.
Ved de fire områdeprøver skal pensum ud over tekster på originalsproget bestå af
a) oversigtsværker (bredere indføringer i området)
b) monografier/specialafhandlinger, fortrinsvis inden for det valgte delområde (en monografi kan evt. erstattes af et antal tidsskriftsartikler). Til 1/4 årsværks områdeprøve opgives
ca. 1200 ns, til 1/2 årsværks områdeprøve ca. 2400 ns.
3.5. Normalsideberegning:
1 normalside prosa på originalsproget er 1300 bogstaver. 1 normalside poesi på originalsproget er 25 verslinjer uanset versemål. Ved opgivelse af tekster i håndskriftform regnes 2
normalsider lig 3.
Ved hjemmeopgaver beregnes en normalside til 2100 bogstaver.
3.6. Gruppeprøver:
Der er ikke mulighed for gruppeprøver under denne studieordning.
3.7. Censur:
Prøver med ekstern censur bedømmes af eksaminator samt af en af Videnskabsministeriet
beskikket censor. Prøver med intern censur bedømmes af eksaminator samt af en anden af
fagets eksaminationsberettigede lærere, som af dekanen er udpeget som intern censor.
3.8. Frist for bedømmelse:
Ved mundtlige prøver meddeles resultatet straks efter, at eksaminationen er afsluttet. Ved
skriftlige prøver på universitetet og hjemmeopgaver oplyses resultatet ved henvendelse til
sekretariatet på Institut for Græsk og Latin på et i Fakultetets lektionskatalog nærmere
angivet tidspunkt. (Ca. 4-5 uger efter eksamensbesvarelsens indlevering til bedømmelse.)
3.9. Omprøve:
Hvis en prøve ikke bestås, kan den studerende indstille sig til prøven på ny. En studerende kan dog højst indstille sig til samme prøve 3 gange. Studienævnet kan beslutte, at omprøven afholdes i anden form end den ordinære prøve.
3.10. Sygeeksamen:
Såfremt en studerende pga. dokumenteret (ved lægeerklæring) sygdom må udeblive fra
en tilmeldt prøve eller er forhindret i rettidigt at aflevere en tilmeldt hjemmeopgave, betragtes prøven ikke som påbegyndt. Den studerende kan i så fald enten afmelde prøven
eller aftale sygeeksamen. Studienævnet kan beslutte, at sygeprøven afholdes i anden form
end den ordinære prøve.

3.11. Eksamenssprog:
Når der ikke er anført andet under bestemmelserne for et studieelement, er eksamenssproget dansk.
Ved bedømmelsen af dansksprogede specialer, projekter og andre skriftlige hjemmeopgaver skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte
præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige
indhold dog skal vægtes tungest.
3.12. Definitioner:
Bunden prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet er fastsat af eksaminator.
Fri prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet aftales mellem eksaminand og eksaminator.

4. Afsluttende bemærkninger:
Studerende, der har studeret og aflagt prøver under tidligere studieordninger, kan overføre disse prøver til studiet under den nye studieordning i overensstemmelse med særlige
regler, der er fastsat af Studie-nævnet (overgangsordningen). Efter år 2005 kan der ikke
aflægges prøver under tidligere studie-ordninger.

Godkendt af Studienævnet for SAXO-Instituttet, København d. 16.juni 2008.
Godkendt af Dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 10. oktober 2008.

Kirsten Refsing
Dekan

/Annette Moe
Studiechef

Katalog over studieelementer i den 2-årige kandidatuddannelse i
Latinsk Middelalderfilologi
under Humanistbekendtgørelsen 1005
Områdeprøve A:
Studieelement GL450: Arkæologi (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for det latinske Europas materielle kultur fra senantikken til middelalderens udgang.
• anvende historisk metode og arkæologiens og kunsthistoriens metoder.
• redegøre indgående for et udvalgt delområde, enten (1) en periodes samlede materielle kultur eller ikonografi (fx senromansk eller højgotisk kunsthistorie); eller (2)
en enkelt side af den materielle kultur og dennes udvikling (fx byplanlægning,
kommunikationssystem, håndværk og industri, maleri, skulptur, privatarkitektur).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde, herunder
en udgravnings-beretning; i tilknytning til monografier/specialafhandlinger opgives det
anvendte billedmateriale.
c) mindst 100 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL451: Filologisk kritik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau

Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for latinsk palæografi og for tekstkritik.
• redegøre for filologiens historie.
• anvende moderne hermeneutiske metoder på et elementært niveau.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) fx en side af teksternes fysiske fremtrædelsesform, overlevering og restitution (fx epigrafik, kodikologi, teksthistorie og tekstkritik, skriptorier og
boghandlere); eller
o (2) en bestemt periode inden for filologiens historie (middelalder, renæssance eller nyere tid) med udgangspunkt i konkrete tekster eller enkelte filologer og deres placering i traditionen.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde.
c) Ved delområde efter 1): mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med relation til det
valgte delområde (tekster der er overleveret på et bestemt materiale; bestemte forfatterskaber eller tekster; kildemateriale).
Ved delområde efter 2): mindst 200 ns originaltekst læst statarisk (scholier, middelalderlige kommentarer, sekundærlitteratur på latin).
Ved begge typer delområde kan derudover tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL452: Filosofi (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den europæiske filosofis historie, herunder særligt for den middelalderlige filosofis historie.
• beskrive de filosofiske problemers historie fra ca. år 300 og de antikke forudsætninger for middelalderlige problemstillinger.
• demonstrere kendskab til nyere formel logik.
• redegøre indgående for et delområde, fx en periode (fx filosofi i karolingertiden eller i det 14. årh.) eller en side af filosofien i middelalderen problemhistorisk anskuet
(fx erkendelsesteori, ontologi, politisk filosofi, etik, eksakte videnskaber).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger. Er delområdet en periode skal erkendelsesteori,
ontologi og praktisk filosofi være repræsenteret med mindst en monografi hver. Er delområdet en side af filosofien, skal mindst en monografi vedrøre perioden før 1100, én perioden 1100-1250 og én perioden efter 1250. Desuden skal der indgå en nyere almen fremstilling af vedkommende side af filosofien.
c) Mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang. Augustin, Abelard, Thomas Aquinas og William Ockham skal være
repræsenteret i de opgivne tekster.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL453: Historie (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for oldtidens og middelalderens historie fra Cicero til reformationstiden.
• redegøre for middelalderlig historieskrivning og den i middelalderen benyttede antikke historieskrivning.
• redegøre for de almindeligste kildetyper og for almindelig historisk metode, specielt kildekritisk analyse.
• redegøre for middelalderlige samfundsforhold, herunder kirkelige forhold fra ca. år
300 og fremefter.
• redegøre indgående for et delområde, der kan være enten en periode eller et udviklingsforløb (fx forholdet mellem pave- og kejsermagt fra Frederik II til Ludvig af
Bayern, familiemønstre).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 200 ns originaltekst, primært middelalderlige historikere og diplomer, læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL454: Lingvistik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:

Eksaminanden kan:
• redegøre for den teoretisk-deskriptive og historisk-komparative lingvistiks metoder
og problemer i nyere tid.
• redegøre for lingvistikkens historie, herunder senantikkens og middelalderens
grammatiske videnskab.
• på et udvalgt delområde anvende
o teoretisk-deskriptive metoder og demonstrere kendskab til nyere
symbolsk notation, eller
o historisk-komparative metoder og demonstrere et elementært kendskab til græsk.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 100 ns tekster læst statarisk, hovedsagelig i form af kortere tekstprøver, hvori
kan indgå folkesprogstekster.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL455: Litteraturvidenskab (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den antikke og middelalderlige litteraturs historie indtil reformationen
og for middelalderlig retorik og litteraturvidenskab.
• redegøre indgående for et delområde:

o (1) en side af den middelalderlige retorik og litteraturvidenskab, herunder
metrik, under kritisk inddragelse af moderne litteraturvidenskabelige metoder, eller
o (2) en eller flere moderne litteraturvidenskabelige metoder og illustrere denne/disse med eksempler fra latinsk middelalderlitteratur.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Ved delområde efter 1): Mindst 300 ns middelalderlig faglitteratur læst statarisk. Ved
delområde efter 2): Mindst 200 ns middelalderlige litterære tekster læst statarisk. Derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang; ved delområde efter 1) kan
nyere teoretiske tekster i den klassiske tradition indgå.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL456: Religionshistorie (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for religionsvidenskabens problemer og metoder i nyere tid.
• redegøre for oldkirkens og den middelalderlige vestlige kirkes historie og dogmatik.
• redegøre indgående for et delområde, fx (1) en side af den middelalderlige kristne
dogmatik (fx nadverlære, ægteskabslære, kætterier), af det fælles kultiske liv (fx en
af kirkens fester) eller af det personlige religiøse liv (fx åbenbaringer) eller (2) for-

holdet mellem vestlig kristendom og andre trosretninger (fx judaisme og kristendom, kristnes syn på muslimer, forholdet til ortodoks kristendom).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) mindst 200 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL457: Musik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau

Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre elementært for akustiske principper, for musikalsk notation og for den europæiske eftermiddelalderlige musiktraditions interval- og skalalære.
• redegøre for den antikke og middelalderlige europæiske (herunder byzantinsk)
musiks historie.
• redegøre indgående for et delområde: (1) kirkelig musik, eller (2) verdslig musik.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 2-3 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) én indføring i den vesteuropæiske middelalderlige musik, herunder notation.
c) 4-5 monografier/specialafhandlinger.

d) hvad der svarer til mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med musikalsk notation.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Studieelement GL458: Genre- eller periodeorienteret områdeprøve (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Ved en genreorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegøre indgående for en udvalgt genre, dens udvikling og dens afgrænsning til
andre genrer.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster inden for den pågældende genre.
Ved en periodeorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegørende indgående for en udvalgt litterær periodes form- og indholdsmæssige
fællestræk samt til litteraturens forhold til periodens samfund og kultur i øvrigt.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster fra den pågældende periode.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker om den valgte genre/periode.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger om emner inden for det valgte område.
c) mindst 200 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.

Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
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 og/eller materielle levn.

Områdeprøve B:
Studieelement GL460: Arkæologi (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for det latinske Europas materielle kultur fra senantikken til middelalderens udgang.
• anvende historisk metode og arkæologiens og kunsthistoriens metoder.
• redegøre indgående for et udvalgt delområde, enten (1) en periodes samlede materielle kultur eller ikonografi (fx senromansk eller højgotisk kunsthistorie); eller (2)
en enkelt side af den materielle kultur og dennes udvikling (fx byplanlægning,
kommunikationssystem, håndværk og industri, maleri, skulptur, privatarkitektur).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde, herunder
en udgravnings-beretning; i tilknytning til monografier/specialafhandlinger opgives det
anvendte billedmateriale.
c) mindst 100 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL461: Filologisk kritik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for latinsk palæografi og for tekstkritik.
• redegøre for filologiens historie.
• anvende moderne hermeneutiske metoder på et elementært niveau.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) fx en side af teksternes fysiske fremtrædelsesform, overlevering og restitution (fx epigrafik, kodikologi, teksthistorie og tekstkritik, skriptorier og
boghandlere); eller
o (2) en bestemt periode inden for filologiens historie (middelalder, renæssance eller nyere tid) med udgangspunkt i konkrete tekster eller enkelte filologer og deres placering i traditionen.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Ved delområde efter 1): mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med relation til det
valgte delområde (tekster der er overleveret på et bestemt materiale; bestemte forfatterskaber eller tekster; kildemateriale).
Ved delområde efter 2): mindst 200 ns originaltekst læst statarisk (scholier, middelalderlige kommentarer, sekundærlitteratur på latin).
Ved begge typer delområde kan derudover tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet bilag og
noter). Eller
b) Gennemarbejdningsprøve, dvs. en bunden skriftlig hjemmeopgave bestående af en
tekstkritisk behandling og skriftlig oversættelse samt sproglig og real kommentering af en
ikke-opgiven originaltekst (højst 2 normalsider) med tilknytning til det valgte delområde.

Hvor pensum gør det relevant, kan den tekstkritiske behandling omfatte en udgave efter
håndskrifter. I så fald må tekstens længde ikke overstige 1 normalside.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: I forbindelse med gennemarbejdningsopgaven modtager den studerende den skriftlige opgaveformulering efter nærmere aftale med eksaminator og har
derefter 14 dage til at udarbejde opgaven.

Studieelement GL462: Filosofi (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den europæiske filosofis historie, herunder særligt for den middelalderlige filosofis historie.
• beskrive de filosofiske problemers historie fra ca. år 300 og de antikke forudsætninger for middelalderlige problemstillinger.
• demonstrere kendskab til nyere formel logik.
• redegøre indgående for et delområde, fx en periode (fx filosofi i karolingertiden eller i det 14. årh.) eller en side af filosofien i middelalderen problemhistorisk anskuet
(fx erkendelsesteori, ontologi, politisk filosofi, etik, eksakte videnskaber).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger. Er delområdet en periode skal erkendelsesteori,
ontologi og praktisk filosofi være repræsenteret med mindst en monografi hver. Er delområdet en side af filosofien, skal mindst en monografi vedrøre perioden før 1100, én perioden 1100-1250 og én perioden efter 1250. Desuden skal der indgå en nyere almen fremstilling af vedkommende side af filosofien.
c) Mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages relevant omfang. Augustin, Abelard, Thomas Aquinas og William Ockham skal være
repræsenteret i de opgivne tekster.

Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).

Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL463: Historie (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for oldtidens og middelalderens historie fra Cicero til reformationstiden.
• redegøre for middelalderlig historieskrivning og den i middelalderen benyttede antikke historieskrivning.
• redegøre for de almindeligste kildetyper og for almindelig historisk metode, specielt kildekritisk analyse.
• redegøre for middelalderlige samfundsforhold, herunder kirkelige forhold fra ca. år
300 og fremefter.
• redegøre indgående for et delområde, der kan være enten en periode eller et udviklingsforløb (fx forholdet mellem pave- og kejsermagt fra Frederik II til Ludvig af
Bayern, familiemønstre).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 200 ns originaltekst, primært middelalderlige historikere og diplomer, læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL464: Lingvistik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:

Eksaminanden kan:
• redegøre for den teoretisk-deskriptive og historisk-komparative lingvistiks metoder
og problemer i nyere tid.
• redegøre for lingvistikkens historie, herunder senantikkens og middelalderens
grammatiske videnskab.
• på et udvalgt delområde anvende
o teoretisk-deskriptive metoder og demonstrere kendskab til nyere
symbolsk notation, eller
o historisk-komparative metoder og demonstrere et elementært kendskab til græsk.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 100 ns tekster læst statarisk, hovedsagelig i form af kortere tekstprøver, hvori
kan indgå folkesprogstekster.

Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL465: Litteraturvidenskab (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den antikke og middelalderlige litteraturs historie indtil reformationen
og for middelalderlig retorik og litteraturvidenskab.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) en side af den middelalderlige retorik og litteraturvidenskab, herunder
metrik, under kritisk inddragelse af moderne litteraturvidenskabelige metoder, eller
o (2) en eller flere moderne litteraturvidenskabelige metoder og illustrere denne/disse med eksempler fra latinsk middelalderlitteratur.

Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Ved delområde efter 1): Mindst 300 ns middelalderlig faglitteratur læst statarisk. Ved
delområde efter 2): Mindst 200 ns middelalderlige litterære tekster læst statarisk. Derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang; ved delområde efter 1) kan
nyere teoretiske tekster i den klassiske tradition indgå
Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL466: Religionshistorie (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for religionsvidenskabens problemer og metoder i nyere tid.
• redegøre for oldkirkens og den middelalderlige vestlige kirkes historie og dogmatik.
• redegøre indgående for et delområde, fx (1) en side af den middelalderlige kristne
dogmatik (fx nadverlære, ægteskabslære, kætterier), af det fælles kultiske liv (fx en
af kirkens fester) eller af det personlige religiøse liv (fx åbenbaringer) eller (2) forholdet mellem vestlig kristendom og andre trosretninger (fx judaisme og kristendom, kristnes syn på muslimer, forholdet til ortodoks kristendom).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) mindst 200 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL467: Musik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre elementært for akustiske principper, for musikalsk notation og for den europæiske eftermiddelalderlige musiktraditions interval- og skalalære.
• redegøre for den antikke og middelalderlige europæiske (herunder byzantinsk)
musiks historie.
• redegøre indgående for et delområde: (1) kirkelig musik, eller (2) verdslig musik.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 2-3 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) én indføring i den vesteuropæiske middelalderlige musik, herunder notation.
c) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
d) hvad der svarer til mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med musikalsk notation.
Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Studieelement GL468: Genre- eller periodeorienteret områdeprøve (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:

Ved en genreorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegøre indgående for en udvalgt genre, dens udvikling og dens afgrænsning til
andre genrer.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster inden for den pågældende genre.
Ved en periodeorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegørende indgående for en udvalgt litterær periodes form- og indholdsmæssige
fællestræk samt til litteraturens forhold til periodens samfund og kultur i øvrigt.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster fra den pågældende periode.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker om den valgte genre/periode.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger om emner inden for det valgte område.
c) mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden
for det opgivne tekstpensum (ca. 25 maskinskrevne A4 sider à 2100 bogstaver, fraregnet
bilag og noter).
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Områdeprøve C:
Studieelement GL470: Arkæologi (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for det latinske Europas materielle kultur fra senantikken til middelalderens udgang.
• anvende historisk metode og arkæologiens og kunsthistoriens metoder.
• redegøre indgående for et udvalgt delområde, enten (1) en periodes samlede materielle kultur eller ikonografi (fx senromansk eller højgotisk kunsthistorie); eller (2)
en enkelt side af den materielle kultur og dennes udvikling (fx byplanlægning,
kommunikationssystem, håndværk og industri, maleri, skulptur, privatarkitektur).

Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde, herunder
en udgravnings-beretning; i tilknytning til monografier/specialafhandlinger opgives det
anvendte billedmateriale.
c) mindst 100 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL471: Filologisk kritik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for latinsk palæografi og for tekstkritik.
• redegøre for filologiens historie.
• anvende moderne hermeneutiske metoder på et elementært niveau.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) fx en side af teksternes fysiske fremtrædelsesform, overlevering og restitution (fx epigrafik, kodikologi, teksthistorie og tekstkritik, skriptorier og
boghandlere); eller
o (2) en bestemt periode inden for filologiens historie (middelalder, renæssance eller nyere tid) med udgangspunkt i konkrete tekster eller enkelte filologer og deres placering i traditionen.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde.

c) Ved delområde efter 1): mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med relation til det
valgte delområde (tekster der er overleveret på et bestemt materiale; bestemte forfatterskaber eller tekster; kildemateriale).
Ved delområde efter 2): mindst 200 ns originaltekst læst statarisk (scholier, middelalderlige kommentarer, sekundærlitteratur på latin).
Ved begge typer delområde kan derudover tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL472: Filosofi (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den europæiske filosofis historie, herunder særligt for den middelalderlige filosofis historie.
• beskrive de filosofiske problemers historie fra ca. år 300 og de antikke forudsætninger for middelalderlige problemstillinger.
• demonstrere kendskab til nyere formel logik.
• redegøre indgående for et delområde, fx en periode (fx filosofi i karolingertiden eller i det 14. årh.) eller en side af filosofien i middelalderen problemhistorisk anskuet
(fx erkendelsesteori, ontologi, politisk filosofi, etik, eksakte videnskaber).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger. Er delområdet en periode skal erkendelsesteori,
ontologi og praktisk filosofi være repræsenteret med mindst en monografi hver. Er delområdet en side af filosofien, skal mindst en monografi vedrøre perioden før 1100, én perioden 1100-1250 og én perioden efter 1250. Desuden skal der indgå en nyere almen fremstil-

ling af vedkommende side af filosofien.
c) Mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages relevant omfang. Augustin, Abelard, Thomas Aquinas og William Ockham skal være
repræsenteret i de opgivne tekster.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL473: Historie (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for oldtidens og middelalderens historie fra Cicero til reformationstiden.
• redegøre for middelalderlig historieskrivning og den i middelalderen benyttede antikke historieskrivning.
• redegøre for de almindeligste kildetyper og for almindelig historisk metode, specielt kildekritisk analyse.
• redegøre for middelalderlige samfundsforhold, herunder kirkelige forhold fra ca. år
300 og fremefter.
• redegøre indgående for et delområde, der kan være enten en periode eller et udviklingsforløb (fx forholdet mellem pave- og kejsermagt fra Frederik II til Ludvig af
Bayern, familiemønstre).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 200 ns originaltekst, primært middelalderlige historikere og diplomer, læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL474: Lingvistik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den teoretisk-deskriptive og historisk-komparative lingvistiks metoder
og problemer i nyere tid.
• redegøre for lingvistikkens historie, herunder senantikkens og middelalderens
grammatiske videnskab.
• på et udvalgt delområde anvende
o teoretisk-deskriptive metoder og demonstrere kendskab til nyere
symbolsk notation, eller
o historisk-komparative metoder og demonstrere et elementært kendskab til græsk.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 100 ns tekster læst statarisk, hovedsagelig i form af kortere tekstprøver, hvori
kan indgå folkesprogstekster.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksa-

minator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL475: Litteraturvidenskab (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den antikke og middelalderlige litteraturs historie indtil reformationen
og for middelalderlig retorik og litteraturvidenskab.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) en side af den middelalderlige retorik og litteraturvidenskab, herunder
metrik, under kritisk inddragelse af moderne litteraturvidenskabelige metoder, eller
o (2) en eller flere moderne litteraturvidenskabelige metoder og illustrere denne/disse med eksempler fra latinsk middelalderlitteratur.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) Ved delområde efter 1): Mindst 300 ns middelalderlig faglitteratur læst statarisk. Ved
delområde efter 2): Mindst 200 ns middelalderlige litterære tekster læst statarisk. Derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang; ved delområde efter 1) kan
nyere teoretiske tekster i den klassiske tradition indgå
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL476: Religionshistorie (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau

Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for religionsvidenskabens problemer og metoder i nyere tid.
• redegøre for oldkirkens og den middelalderlige vestlige kirkes historie og dogmatik.
• redegøre indgående for et delområde, fx (1) en side af den middelalderlige kristne
dogmatik (fx nadverlære, ægteskabslære, kætterier), af det fælles kultiske liv (fx en
af kirkens fester) eller af det personlige religiøse liv (fx åbenbaringer) eller (2) forholdet mellem vestlig kristendom og andre trosretninger (fx judaisme og kristendom, kristnes syn på muslimer, forholdet til ortodoks kristendom).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
c) mindst 200 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL477: Musik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre elementært for akustiske principper, for musikalsk notation og for den europæiske eftermiddelalderlige musiktraditions interval- og skalalære.
• redegøre for den antikke og middelalderlige europæiske (herunder byzantinsk)
musiks historie.
• redegøre indgående for et delområde: (1) kirkelig musik, eller (2) verdslig musik.

Pensum:
Der kræves opgivet
a) 2-3 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) én indføring i den vesteuropæiske middelalderlige musik, herunder notation.
c) 4-5 monografier/specialafhandlinger.
d) hvad der svarer til mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med musikalsk notation.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Studieelement GL478: Genre- eller periodeorienteret områdeprøve (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Ved en genreorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegøre indgående for en udvalgt genre, dens udvikling og dens afgrænsning til
andre genrer.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster inden for den pågældende genre.
Ved en periodeorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegørende indgående for en udvalgt litterær periodes form- og indholdsmæssige
fællestræk samt til litteraturens forhold til periodens samfund og kultur i øvrigt.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster fra den pågældende periode.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker om den valgte genre/periode.
b) 4-5 monografier/specialafhandlinger om emner inden for det valgte område.
c) Mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med Bestået/Ikke-bestået.
Omfang: Den samlede prøve varer 90 minutter inkl. votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Prøven består i en 40 minutters forelæsning over et emne inden for
det valgte område, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminator vælger forelæsningens emne og meddeler det skriftligt til eksaminanden således
at denne får 14 dages forberedelsestid.

Områdeprøve D:
Studieelement GL480: Arkæologi (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for det latinske Europas materielle kultur fra senantikken til middelalderens udgang.
• anvende historisk metode og arkæologiens og kunsthistoriens metoder.
• redegøre indgående for et udvalgt delområde, enten (1) en periodes samlede materielle kultur eller ikonografi (fx senromansk eller højgotisk kunsthistorie); eller (2)
en enkelt side af den materielle kultur og dennes udvikling (fx byplanlægning,
kommunikationssystem, håndværk og industri, maleri, skulptur, privatarkitektur).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde, herunder
en udgravnings-beretning; i tilknytning til monografier/specialafhandlinger opgives det
anvendte billedmateriale.
c) mindst 150 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL481: Filologisk kritik (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for latinsk palæografi og for tekstkritik.
• redegøre for filologiens historie.
• anvende moderne hermeneutiske metoder på et elementært niveau.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) fx en side af teksternes fysiske fremtrædelsesform, overlevering og restitution (fx epigrafik, kodikologi, teksthistorie og tekstkritik, skriptorier og
boghandlere); eller
o (2) en bestemt periode inden for filologiens historie (middelalder, renæssance eller nyere tid) med udgangspunkt i konkrete tekster eller enkelte filologer og deres placering i traditionen.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger i forbindelse med det valgte delområde.
c) Ved delområde efter 1): mindst 150 ns originaltekst læst statarisk med relation til det
valgte delområde (tekster der er overleveret på et bestemt materiale; bestemte forfatterskaber eller tekster; kildemateriale).
Ved delområde efter 2): mindst 250 ns originaltekst læst statarisk (scholier, middelalderlige kommentarer, sekundærlitteratur på latin).
Ved begge typer delområde kan derudover tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL482: Filosofi (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den europæiske filosofis historie, herunder særligt for den middelalderlige filosofis historie.
• beskrive de filosofiske problemers historie fra ca. år 300 og de antikke forudsætninger for middelalderlige problemstillinger.
• demonstrere kendskab til nyere formel logik.
• redegøre indgående for et delområde, fx en periode (fx filosofi i karolingertiden eller i det 14. årh.) eller en side af filosofien i middelalderen problemhistorisk anskuet
(fx erkendelsesteori, ontologi, politisk filosofi, etik, eksakte videnskaber).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger. Er delområdet en periode skal erkendelsesteori,
ontologi og praktisk filosofi være repræsenteret med mindst en monografi hver. Er delområdet en side af filosofien, skal mindst en monografi vedrøre perioden før 1100, én perioden 1100-1250 og én perioden efter 1250. Desuden skal der indgå en nyere almen fremstilling af vedkommende side af filosofien.
c) Mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddra-

ges relevant omfang. Augustin, Abelard, Thomas Aquinas og William Ockham skal være
repræsenteret i de opgivne tekster.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL483: Historie (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for oldtidens og middelalderens historie fra Cicero til reformationstiden.
• redegøre for middelalderlig historieskrivning og den i middelalderen benyttede antikke historieskrivning.
• redegøre for de almindeligste kildetyper og for almindelig historisk metode, specielt kildekritisk analyse.
• redegøre for middelalderlige samfundsforhold, herunder kirkelige forhold fra ca. år
300 og fremefter.
• redegøre indgående for et delområde, der kan være enten en periode eller et udviklingsforløb (fx forholdet mellem pave- og kejsermagt fra Frederik II til Ludvig af
Bayern, familiemønstre).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger.

c) Mindst 250 ns originaltekst, primært middelalderlige historikere og diplomer, læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL484: Lingvistik (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den teoretisk-deskriptive og historisk-komparative lingvistiks metoder
og problemer i nyere tid.
• redegøre for lingvistikkens historie, herunder senantikkens og middelalderens
grammatiske videnskab.
• på et udvalgt delområde anvende
o teoretisk-deskriptive metoder og demonstrere kendskab til nyere
symbolsk notation, eller
o historisk-komparative metoder og demonstrere et elementært kendskab til græsk.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger.
c) Mindst 100 ns tekster læst statarisk, hovedsagelig i form af kortere tekstprøver, hvori

kan indgå folkesprogstekster.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL485: Litteraturvidenskab (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for den antikke og middelalderlige litteraturs historie indtil reformationen
og for middelalderlig retorik og litteraturvidenskab.
• redegøre indgående for et delområde:
o (1) en side af den middelalderlige retorik og litteraturvidenskab, herunder
metrik, under kritisk inddragelse af moderne litteraturvidenskabelige metoder, eller
o (2) en eller flere moderne litteraturvidenskabelige metoder og illustrere denne/disse med eksempler fra latinsk middelalderlitteratur.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger.
c) Ved delområde efter 1): Mindst 300 ns middelalderlig faglitteratur læst statarisk. Ved
delområde efter 2): Mindst 200 ns middelalderlige litterære tekster læst statarisk. Derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang; ved delområde efter 1) kan

nyere teoretiske tekster i den klassiske tradition indgå.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL486: Religionshistorie (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre for religionsvidenskabens problemer og metoder i nyere tid.
• redegøre for oldkirkens og den middelalderlige vestlige kirkes historie og dogmatik.
• redegøre indgående for et delområde, fx (1) en side af den middelalderlige kristne
dogmatik (fx nadverlære, ægteskabslære, kætterier), af det fælles kultiske liv (fx en
af kirkens fester) eller af det personlige religiøse liv (fx åbenbaringer) eller (2) forholdet mellem vestlig kristendom og andre trosretninger (fx judaisme og kristendom, kristnes syn på muslimer, forholdet til ortodoks kristendom).
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger.
c) mindst 200 sider originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.

Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL487: Musik (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• redegøre elementært for akustiske principper, for musikalsk notation og for den europæiske eftermiddelalderlige musiktraditions interval- og skalalære.
• redegøre for den antikke og middelalderlige europæiske (herunder byzantinsk)
musiks historie.
• redegøre indgående for et delområde: (1) kirkelig musik, eller (2) verdslig musik.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 2-3 oversigtsværker over det oven for nævnte.
b) én indføring i den vesteuropæiske middelalderlige musik, herunder notation.
c) 5- 6 monografier/specialafhandlinger.
d) hvad der svarer til mindst 100 ns originaltekst læst statarisk med musikalsk notation.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekst-pensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.

Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL488: Genre- eller periodeorienteret områdeprøve (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Ved en genreorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegøre indgående for en udvalgt genre, dens udvikling og dens afgrænsning til
andre genrer.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster inden for den pågældende genre.
Ved en periodeorienteret områdeprøve kan eksaminanden:
• redegørende indgående for en udvalgt litterær periodes form- og indholdsmæssige
fællestræk samt til litteraturens forhold til periodens samfund og kultur i øvrigt.
• redegøre indgående for et repræsentativt udvalg af tekster fra den pågældende periode.
Pensum:
Der kræves opgivet
a) 3-4 oversigtsværker om den valgte genre/periode.
b) 5-6 monografier/specialafhandlinger om emner inden for det valgte område.
c) mindst 300 ns originaltekst læst statarisk; derudover kan tekster læst kursorisk inddrages i relevant omfang.
Bestemmelser:
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem
a) Fri skriftlig prøve (hjemmeopgave) i form af en afhandling om et emne inden for det
opgivne tekstpensum. Eller
b) Bunden mundtlig prøve.
Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 35-40 A4 sider à 2100 bogstaver. Den
mundtlige prøve varer inkl. votering 70 minutter og der gives 60 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler ved skriftlig prøve; ved mundtlig prøve:
I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger.
Liste herover kan fås på instituttets sekretariat.
Særlige bestemmelser: Den mundtlige prøve 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.

Studieelement GL490: Sprog og stilistik (15 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:
• indgående kommentere en ikke-opgivet middelalderlatinsk tekst såvel grammatisk
som sproghistorisk og stilistisk.
• oversætte en tekst fra dansk til latinsk prosaisk standardsprog.
Pensum: Der opgives intet pensum.
Bestemmelser:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Omfang: Prøven varer 5 timer.
Hjælpemidler: Ordbøger kan medbringes; det oplyses på besvarelsen hvilke ordbøger der
er anvendt.
Særlige bestemmelser: Den latinske tekst (1/2-1 ns) kan være poesi eller prosa; den danske tekst (ca. 1/2 side) skal være en prosagengivelse (i oversættelse eller parafrase) af en
passage fra samme værk som den latinske tekst.

Studieelement GL495: Speciale (30 ECTS-point)
- Kandidatniveau
Faglige mål:
Eksaminanden kan:

•
•
•
•
•
•

anvende udvalgte og relevante videnskabelige metoder og teorier i arbejdet med et
velafgrænset område, emne eller en problemstilling inden for fagets område;
begrunde valget af område, emne eller problemstilling og dets/dens relevans i relation til fagets traditioner og den foreliggende forskning på området;
begrunde den valgte teoretiske og metodiske tilgang til det/den udvalgte område,
emne eller problemstilling;
demonstrere fortrolighed med de centrale internationale forskningsresultater inden
for det udvalgte område;
forfatte en indsigtsfuld skriftlig fremstilling af et sådant arbejde og dets resultater
under iagttagelse af gængse standarder for skriftlige akademiske arbejder;
sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Pensum: Der stilles ikke krav til eksaminanden om at læse et bestemt sidetal litteratur,
men det forudsættes, at eksaminanden har gennemarbejdet den for det omhandlede specialeemne relevante litteratur. Om pensum, jf. i øvrigt eksamensordningen § 3.4.
Bestemmelser:
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Ved bedømmelsen udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en skriftlig udtalelse om
speciale-afhandlingen. Denne udtalelse forelægges for eksaminanden inden fastsættelsen
af karakteren og senest 3 måneder efter eksaminandens indlevering af specialeafhandlingen, hvorefter eksaminanden inden 14 dage kan afgive en skriftlig kommentar til udtalelsen; denne kommentar fremsendes til eksaminator. Snarest og senest 14 dage efter en
eventuel indlevering af en skriftlig kommentar, og efter at have forholdt sig til denne, fastsætter eksaminator og censor karakteren.
Omfang: Specialeafhandlingen skal have et omfang af ca. 60 sider, jf. eksamensordningens
pkt. 3.5, fraregnet noter og bilag. Specialet skal være forsynet med et resumé på ½-1 normalside. Resuméet indgår i bedømmelsen. Resuméet skal være på engelsk, tysk eller
fransk.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser:
Regler vedr. tildeling af vejleder: Eksaminanden skal ved arbejdets begyndelse rette henvendelse til eksamenslederen. Denne vil, såfremt det af eksaminanden ønskede specialeemne falder inden for fagets område, anvise en specialevejleder med kompetence inden
for det ønskede emneområde.
Specialeemnet: Specialeemnet skal normalt ligge inden for det faglige område, som dækkes af studieordningen for Latinsk Middelalderfilologi. Specialeemnet aftales mellem eksaminanden og specialevejlederen. Aftalen om afgrænsning og godkendelse indgås efter

nærmere drøftelse mellem eksaminand og specialevejleder. Det aftalte specialeemne skal
godkendes af studienævnet.
Frist for færdiggørelse af specialeafhandlingen: Samtidig med Studienævnets ovennævnte godkendelse af specialeemnet fastsættes en frist på 6 måneder for eksaminandens
indlevering af speciale-afhandlingen (således at fristen udløber efter slutningen af første
eksamenstermin efter de nævnte 6 måneder; dvs. 31. januar eller 30. juni).

