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Kapitel 1
Hjemmel
Studieordningen for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i
• § 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen),
• § 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen) og
• § 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).
Endvidere opfylder kandidatsidefaget sammen med det gymnasierettede BA-tilvalg de foreskrevne
krav som er beskrevet i vejledning nr. 5 af 18. januar 2006: ”Retningslinjer for
universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser” (Faglige
mindstekrav) under uddannelsesbekendtgørelsen.

Kapitel 2
Formål og struktur
§ 1. Normering
Kandidatsidefaget i Latin er normeret til 45 ECTS-point og indgår i en samlet kandidatuddannelse
på i alt 120 ECTS-point.
Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at
kandidatsidefaget i Klassisk Latin kun omfatter fagelementer svarende til 30 ECTS-point.
Stk. 3. Ligger det centrale fag uden for Det Humanistiske Fakultet, forlænges kandidatsidefaget med
30 ECTS-point efter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse, dog med
visse undtagelser.
Stk. 4. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som
gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier
svarende til 1650 arbejdsstimer.
§ 2. Formål
Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder
samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den
studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående
elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og
metode.

Kapitel 3
Adgangskrav og indskrivning
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§ 3. Adgangskrav
For at blive indskrevet på kandidatsidefaget i Latin, skal den studerende være indskrevet på
kandidatuddannelsen i det centrale fag. Adgang til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af
den respektive studieordning.
Stk. 2. Endvidere skal den studerende have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45
ECTS-point).
§ 4. Indskrivning
Studerende, der indskrives på et kandidatsidefag i Latin pr. 1. september 2008 eller senere, skal
studere efter denne ordning.
Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de
rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes
indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for
at være indskrevet korrekt.

Kapitel 4
Studietekniske forhold
§ 5. Læsning af tekster på fremmedsprog
Da en stor del af faglitteraturen kun er tilgængelig på engelsk, tysk eller fransk, forudsættes det, at
den studerende allerede har eller hurtigt tilegner sig evnen til at læse tekster på engelsk og mindst et
yderligere af disse sprog.
§ 6. Normalsidebegrebet
En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af
hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af
hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag.
Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside.
Stk. 3.
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 svarer til
25 verslinjer i originalsprogsudgaven, uanset hvilken oversættelse der benyttes.
Prosa:
• En normalside i forbindelse med prosatekster læst på originalsproget svarer til 1300 bogstaver
eller 1550 typeenheder inkl. mellemrum i originalsprogsudgaven. Ved opgivelse af tekster 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 oversættelse der
benyttes.
Stk. 4. Fagets procedurer for godkendelse af pensumopgivelser (”petitum”) beskrives under punktet
”Eksamen” på instituttets hjemmeside.

§ 7. Stave- og formuleringsevne
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Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, uanset sprog, 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.

Kapitel 5
Kompetenceprofil
§ 8. Kompetenceprofil for den færdige kandidat.
Efter endt uddannelse har kandidaten faglig kompetence til at undervise i Latin og indgå i
undervisningssamarbejdet i Almen Sprogforståelse i det almene gymnasium og har erhvervet sig
følgende kompetencer:
Viden
Kandidaten har:
• et solidt kendskab til det latinske sprog og sprogets historie til og med den nylatinske
periode;
• et grundlæggende kendskab til klassisk græsk;
• et godt overblik over den antikke verdens litteratur, historie, samfundsforhold, filosofi,
retorik, mytologi, religion, materielle kultur og kunsthistorie;
• kendskab til den klassiske filologis teorier, metoder og historie;
• kendskab til historisk tekstforståelse, tekstoverlevering og oversættelsesvurdering;
• et grundlæggende kendskab til almen sprogvidenskab.
Færdigheder
Kandidaten har færdighed i:
• at oversætte tekster på latin til dansk;
• at oversætte fra dansk til latin;
• at redegøre for den antikke kulturs betydning for senere europæisk litteratur-, kunst- og
kulturhistorie;
• at sætte tekster skrevet på latin ind i deres relevante historiske og kulturelle kontekst;
• at læse, forstå og fortolke latinske tekster.
Kompetencer
Kandidaten kan:
• applicere moderne sprogvidenskabelig terminologi på latin;
• kommentere og vurdere kvaliteten af oversættelser af tekster på latin;
• anvende fagets hjælpemidler, herunder de IT-baserede hjælpemidler;
• redegøre for den romerske litteraturs væsentligste genrer og de vigtigste forfatterskaber her
indenfor;
• læse akademiske og andre komplicerede tekster på dansk, engelsk og mindst et andet
moderne europæisk fremmedsprog;
• 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;
• indgå i akademisk teamwork.

4

Kapitel 6
Uddannelsens struktur
§ 9. Kandidatsidefaget i Latin
Kandidatsidefaget i Latin (the Master’s Minor in Latin) er tilrettelagt således, at det placeres i løbet
af de to første semestre af kandidatuddannelsen.
Stk. 2. Kandidatuddannelsens første semester indeholder et modul på 15 ECTS-point inden for
kandidatsidefaget.
Stk. 3. Kandidatuddannelsens andet semester består udelukkende af moduler inden for
kandidatsidefaget (i alt 30 ECTS-point).
Kandidatsidefagets anbefalede studieforløb, der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig
sammenhæng, fremgår af følgende oversigt:
Modul

Titel

ECTSpoint
15

Semester

Modul 1

Latinsk poesi
Latin poetry

Fagelement
HLKK03311E

Latinsk poesi
Latin Poetry

15

Første

Modul 2A

Tekstanalyse og
perspektiviering:
Antikken i europæisk
litteratur
The Classical Tradition
in European Literature
Tekstanalyse og
perspektiviering:
Antikken i europæisk
litteratur
The Classical Tradition
in European Literature
Frit område (skrifligt)
Free Area Study
(take-home assignment)
Frit område (skrifligt)
Free Area Study
(take-home assignment)

15

Andet

15

Andet

15

Andet

15

Andet

Modul 3

Latinsk sprogkundskab
Latin Language Skills

15

Andet

Fagelement
HLKK03351E

Latinsk sprogkundskab
Latin Language Skills

15

Andet

Fagelement
HLKK03331E

Modul 2B

Fagelement
HLKK03341E

Prøveform

Bedømmelse

Censur

Fagtype

Bunden, mundtlig
prøve
Set oral exam

7-trins-skalaen

Ekstern

Konstituerende

Bunden skriftlig
hjemmeopgave
Set take-home
assignment

7-trins-skalaen

Ekstern

Konstituerende

Fri, skriftlig
hjemmeopgave
Take-home
assignment

7-trins-skalaen

Ekstern

Konstituerende

Bunden, skriftlig
prøve under tilsyn
Set written exam
under supervision

7-trins-skalaen

Ekstern

Konstituerende
og obligatorisk

Første

Stk. 4. Studerende, der allerede har har taget modulet ”Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i
Europæisk Litteratur” under BA-studiet i Klassisk græsk, skal i stedet for dette modul aflægge
Modul 2B, ”Frit område (skriftligt).”
Stk. 5. ”Frit område (skriftligt)” kan kun aflægges af studerende omfattet af stk. 4.
Stk. 6. For studerende, der har et gymnasierettet BA-tilvalg på 60 ECTS-point inkl. ”Latinsk poesi”,
udgår denne ordnings Modul 1: ”Latinsk poesi”.
Stk. 7. Studerende, der har et gymnasierettet BA-tilvalg på 60 ECTS-point uden ”Latinsk poesi”,
skal tage denne ordnings Modul 1: ”Latinsk poesi”.
Forslag til studieforløb:
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Første semester
Andet semester

Modul 1 og 15 ECTS-point centralt fag
Modul 2 (evt. 2B) og Modul 3

Stk. 8. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end Humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne Frit område
(skriftligt) (HLKK03341E) og Videnskablig praksis 1: Forelæsning (HLKK03111E) under 2008studieordningen for kandidatuddannelsen i Latin (se denne).

§ 10. Uddannelsens moduler:
Modul 1: Latinsk poesi
Latin Poetry
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

•
•
•
•
•

At have et godt kendskab til de vigtigste latinske poetiske genrer.
At have et kendskab til den latinske poesis forhold til græsk poesi
samt til den latinske poesis virkningshistorie.
At kende til grundlæggende litteraturvidenskabelige teorier og
metoder samt at kunne anvende disse i forbindelse med konkret
tekstfortolkning.
At have kendskab til latinsk metrik.
At kunne oversætte og fortolke latinske poetiske tekster.

Latinsk poesi (konstituerende)
Latin Poetry (constituent)
Fagelementkode HLKK03311E
15 ECTS-point
Faglige mål

Eksaminanden
• kan demonstrere indsigt i et antal kulturhistorisk, litteraturhistorisk og
æstetisk væsentlige tekster inden for forskellige poetiske genrer
(epos, drama, elegi, lyrik, satire);
• kan demonstrere overblik over den romerske poesis historie;
• udvise kendskab til antik mytologi og til den religiøse, sociale og
kulturhistoriske baggrund for teksterne;
• kan redegøre for de poetiske teksters overleveringshistorie, til den
romerske poesis forhold til græsk poesi samt til den romerske poesis
virkningshistorie;
• kan redegøre for latinsk metrik;
• kan oplæse, oversætte og såvel grammatisk som indholdsmæssigt
analysere og fortolke latinske poetiske tekster.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
Undervisningen kan foregå som fjernundervisning.

Pensum

Der opgives min. 200 normalsider latinsk poesi, hvori epos og yderligere
mindst en hovedgenre skal indgå. Endvidere opgives i oversættelse mindst
200 normalsider græsk poesi, til hvilken det opgivne/dele af det opgivne
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latinske pensum står i relation, og/eller efter-antikke tekster med reference til
det opgivne latinske tekstpensum. Herudover opgives min. 1000 normalsider
sekundærlitteratur, som omhandler alle dele af pensum og bidrager til
opfyldelsen af de faglige mål. Pensum godkendes af eksaminator efter
gældende regler.
Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse.
Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator
og eksaminand med henblik på fortolkning af et udvalg (max. 1,5
normalsider) af de af eksaminanden opgivne latinske tekster.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk.
Censur: Ekstern.
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. En liste herover findes på afdelingens
hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Det er ikke tilladt at
medbringe egne bøger, noter, computer, telefon eller lignende
kommunikationsmidler i forberedelseslokalet. De noter som eksaminanden
udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit
anvendes.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel
prøve.

Modul 2A: Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur
The Classical Tradition in European Literature
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

•
•
•

At have forståelse for den antikke skøn- og faglitteraturs betydning
for senere europæisk litteratur.
At have grundlæggende kendskab til og kunne anvende
litteraturvidenskabelige metoder, der specifikt knytter sig til analyse
og fortolkning af litteratur inden for området ”klassisk tradition”.
At have forståelse for den traditions- og/eller receptionshistoriske
forsknings metoder og teorier.
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Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i europæisk litteratur (konstituerende)
The Classical Tradition in European Literature (constituent)
Fagelementkode HLKK03331E
15 ECTS-point
Faglige mål

Eksaminanden
• kan anvende de for området relevante tekstanalytiske metoder og
teorier;
• kan demonstrere kendskab til den klassiske traditions betydning for
europæisk kultur, herunder særligt litteratur, fra middelalderen til
nutiden;
• kan analysere og fortolke antikke og efter-antikke skøn- og
faglitterære tekster med henblik på perspektivering af de antikke
tekster;
• kan demonstrere kendskab til såvel de klassiske forbilleder som til det
område i eftertiden, opgaven drejer sig om.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel vejledning og samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret
med forelæsninger. Undervisningen kan foregå som fjernundervisning.

Pensum

Der opgives et latinsk tekstpensum på min. 100 normalsider.; der opgives
endvidere et tekstpensum på min. 600 normalsider bestående af antikke
tekster i oversættelse og efterantik litteratur, som refererer til den antikke
litteratur. Der opgives endvidere min. 1000 normalsider sekundærlitteratur,
som er relevant for pensum og bidrager til opfyldelsen af de faglige mål.
Pensum godkendes af eksaminator efter gældende regler.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave om en problemstilling inden for
det af eksaminanden valgte emne/område.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk.
Censur: Ekstern.
Omfang: Opgaven skal have et omfang af 18-22 normalsider.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan anvende alle hjælpemidler til prøven.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel
prøve.

Særlige bestemmelser

Emne/område: Opgavens overordnede emne/område aftales med
eksaminator senest 2 måneder før afleveringsfristen. Eksaminator vælger
opgavens problemstilling og meddeler den skriftligt til eksaminanden 14
dage før afleveringsfristen.
Alternativt modul: Studerende, der allerede har taget modulet
”Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i Europæisk Litteratur” under
BA-studiet i Klassisk græsk, skal i stedet for dette modul aflægge Modul 2B,
”Frit område (skriftligt).”
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Modul 2B: Frit område (skriftligt)
Free Area Study (take-home assignment)
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

Selvstændigt at kunne udvælge og afgrænse et område inden for faget,
sammensætte et for det udvalgte område relevant pensum af latinske
tekster og sekundærlitteratur samt evt. materielle levn, og behandle det
udvalgte område under anvendelse af fagets metoder og discipliner på et
for en KA-uddannelse passende niveau.

Frit område (skriftligt) (konstituerende)
Free Area Study (take-home) (constituent)
Fagelementkode HLKK03341E
15 ECTS-point
Faglige mål

Eksaminanden
• kan fortolke en latinsk tekst som udtryk for romersk kultur inden for
et selvstændigt udvalgt og afgrænset område og evt. forbinde denne
tekst med materielle levn.
• kan anvende fagets metoder og discipliner på en måde, der tydeliggør
deres betydning for behandlingen af det udvalgte område.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Pensum

Der opgives et latinsk tekstpensum på min. 200 normalsider af relevans for
det af eksaminanden udvalgte og afgrænsede område. Der opgives endvidere
min. 1000 normalsider sekundærlitteratur, som dækker det udvalgte område
og bidrager til opfyldelsen af de faglige mål. Det latinske tekstpensum kan
evt. suppleres med gengivelser (fotografier, grundplaner, opstalter eller
rekonstruktioner) af max. 10 forskellige antikke monumenter; hvis
tekstpensum suppleres med materielle levn på denne måde, aftales en mindre
reduktion af sekundærlitteraturen med eksaminator. Pensum godkendes af
eksaminator efter gældende regler.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri, skriftlig hjemmeopgave i form af en afhandling om et af
eksaminanden udvalgt og afgrænset emne inden for fagets område.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk.
Censur: Ekstern.
Omfang: Opgaven skal have et omfang af 22-28 normalsider.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel
prøve.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan anvende alle hjælpemidler til prøven.

Særlige bestemmelser

Det udvalgte og afgrænsede område, eksaminanden ønsker at behandle i sin
afhandling, forelægges eksaminator til godkendelse senest to måneder før
afhandlingens aflevering.

Modul 3: Latinsk sprogkundskab
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Latin Language Skills
15 ECTS-point
Kompetencemål for
modulet

•
•
•
•
•

At kunne levere en præcis beskrivelse af latinske teksters sproglige
formulering.
At beherske latinsk morfologi og syntaks.
At kunne oversætte fra latin til dansk.
At kunne oversætte fra dansk til latin.
At kunne kommentere og vurdere en oversættelse i forhold til den
latinske originaltekst.

Latinsk sprogkundskab (konstituerende og obligatorisk)
Latin Language Skills (constituent and compulsory)
Fagelementkode HLKK03351E
15 ECTS-point
Faglige mål

Eksaminanden
• behersker fonologien, morfologien (inkl. orddannelse) og syntaksen i
standardlatin ud fra en synkron betragtning;
• kan redegøre for hovedtrækkene af udviklingen fra arkaisk til klassisk
latin;
• behersker de fonologiske og morfologiske udviklinger fra klassisk
latin til romanske sprog, og til den latinske ortografis udvikling fra
arkaisk tid til nyere tid;
• kan genkende latinske låneord og oversættelseslån i engelsk og
dansk;
• kan oversætte en tekst fra latin til dansk;
• kan oversætte en tekst fra dansk til latin;
• kan give en elementær stilkarakteristik af en latinsk tekst;
• kan kommentere og vurdere en oversættelse i forhold til den latinske
original.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Individuel eller kollektiv vejledning i forbindelse med løsning af skriftlige
hjemmeopgaver, evt. suppleret med forelæsninger. Undervisningen kan
foregå som fjernundervisning.
Intet.

Pensum
Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden, skriftlig prøve under tilsyn.
Der prøves i
(1) oversættelse til dansk af en latinsk tekst (prosa eller poesi) på ca. 3/ 4
normalside, der ikke frembyder særlige vanskeligheder;
(2) oversættelse til latin af 2-4 linjer tekst af samme karakter som den
latinske tekst der oversættes til dansk;
(3) besvarelse af spørgsmål inden for de faglige måls pkt. 1, 7 og 8.
Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Eksamenssprog: Dansk, svensk eller norsk.
Censur: Ekstern.
Omfang: Prøven varer 5 timer.
Hjælpemidler. Ordbøger kan medbringes til prøven. I besvarelsen anføres,
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hvilke ordbøger der er medbragt.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel
prøve.

Kapitel 7
Merit og ækvivalensbestemmelser
§ 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden
uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i
Latin.
Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forinden
påbegyndelse heraf forhåndsgodkendes af Studienævnet.
§ 12. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for gymnasiesidefaget i Latin ækvivalerer med
nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver overføres til den nye
studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne.
Stk. 2. En prøve i ”Latinsk poesi” (GL 6) aflagt under det 2-årige tilvalgsfagsstudium i Latin
efter 1998-ordningen kan meritoverføres til denne studieordnings fagelement 47140331-01:
”Latinsk poesi”, hvis den studerende består en opgraderingsprøve (se særskilt studieordning for
”Latinske opgraderingselementer”).
Stk. 3. En prøve i ”Latinsk sprogkundskab” (GL 441) aflagt under det ½-årige sidefagsstudium i
Latin af 1998 ækvivalerer med denne studieordnings fagelement 47140335-01: ”Latinsk
sprogkundskab”.

Kapitel 8
Prøver og bedømmelseskriterier
§ 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved
prøverne på kandidatuddannelsen.
§ 14. Regler om eksamen, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside
www.hum.ku.dk
§ 15. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet
er fastsat af Studienævnet.
§ 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller
omprøven afholdes med en anden eksamensform end den ordinære prøve.
§ 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået.
Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv).
Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen ”Bestået” er
opnået.
Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås.
§ 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan
dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
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Kapitel 9
Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen
§ 19. Studerende, som ikke har været studieaktive i ½ år, tilbydes vejledning.
Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en
sammenhængende periode på 2 år, jf. Adgangsbekendtgørelsens § 37.
Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom.
§ 20. Ved studiestart pr. 1. september skal den studerende have afsluttet sin uddannelse senest efter
3 år (32 måneder), og ved studiestart pr. 1. februar efter 3 år (34 måneder), jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Hvis uddannelsen er forlænget med sidefag uden for det humanistiske fagområde, forlænges
den maksimale studietid for den studerende med et semester.
Stk. 3. Hvis den studerende er indskrevet i perioden mellem den 1. september 2013 og den 31.
august 2016 skal uddannelsen være afsluttet senest efter 2,5 år.
Stk. 4. Hvis den studerende ikke færdiggør sin uddannelse inden for den maksimale studietid, skal
indskrivningen bringes til ophør, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen.
Kapitel 10
Dispensation og andre regler
§ 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres
på fakultetets hjemmeside www.hum.ku.dk.
§ 22. Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet,
når der foreligger usædvanlige forhold.
§ 23. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af
uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt
med ekstern censur.
Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at
de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af central fag og sidefag, jf. § 1.

Kapitel 11
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er
indskrevet på et kandidatsidefag den 1. september 2008 eller senere, jf. § 4, stk. 1.
§ 25. Prøver på studieordningerne udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske
uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen 2011.
Stk. 2. Studerende på nævnte sidefagsstudieordninger i henhold til stk. 1, som ikke har bestået
gymnasiesidefagsuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen.
Stk. 3. Studerende, der har bestået prøver i henhold til tidligere studieordninger, kan meritoverføre
disse prøver, jf. §12, stk 2.
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Godkendt af Studienævnet for Saxo-Instituttet, København d. 19. maj 2008.

Godkendt af Dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 29. august 2008.

Justeringer godkendt af Studienævnet for Saxo-Instituttet, København den 31. august 2009.
Justeringer godkendt af Dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 3. september 2009.

Rettet af Det Humanistiske Fakultet den 14. december 2012 og den 26. august 2013.
Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 11. januar 2018.

Ulf Hedetoft
Dekan
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