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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og
regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
 Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er
normeret til 180 ECTS, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS samt et centralt fag på 135 ECTS. Herudover indgår et propædeutisk forløb på 30 ECTS.
Stk. 2. Bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab er første del af et gymnasiesidefag, der giver
faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen.
Stk. 3. Det er muligt kun at tage bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab uden den tilhørende
kandidatdel af sidefaget i oldtidskundskab, men så opnås ikke faglig kompetence til undervisning.
Stk. 4. Den studerende skal minimum have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget.

§ 3. Tilhørsforhold
Bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab hører under studienævnet ved Saxo-instituttet og censorkorpset for klassisk filologi.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over det studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk, svensk og norsk. Da en stor del af
faglitteraturen er på tysk og fransk, kan endvidere tekster på disse sprog inddrages i forskellige
fagelementer, men der stilles ikke krav om, at disse skal indgå i pensum.

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

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

Kapitel 4. Kompetencemål og faglig profil
§ 7. Kompetencebeskrivelse
Bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab er en akademisk, humanistisk uddannelse, der giver
studerende med grundlæggende akademiske kompetencer svarende til to års studier videnskabeligt
baseret indsigt på et niveau, der giver adgang til kandidatdelen af sidefaget i oldtidskundskab. Der
forventes en vis almen akademisk kompetence, før uddannelsen påbegyndes, da den studerende
gennem uddannelsen skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder. I kombination med kandidatdelen af sidefaget giver bachelordelen af sidefaget faglig kompetence til at undervise i oldtidskundskab i det almene gymnasium.

§ 8. Kompetenceprofil
Bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab giver den studerende følgende:
Viden om:
 Den antikke verdens litteratur, samfundsforhold, religion og historie, materielle kultur og
kunst.
 Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie, herunder kendskab til de vigtigste monumenter
inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik.
 Den klassiske filologis teorier, metoder og historie.
Færdigheder:
 Læse, analysere og fortolke antikke græske og latinske tekster på grundlag af oversættelser.
 Sætte sådanne tekster ind i den rette historiske og kulturelle kontekst.
 Sætte materielle levn ind i den rette historiske og kulturelle kontekst.
Kompetencer:
 Anvende fagets almindeligste hjælpemidler, herunder IT.
 Arbejde selvstændigt, disciplineret og fokuseret såvel individuelt som kollektivt.
 Overskue store overordnede sammenhænge.
 Formidle viden om litterære, historiske og kulturelle forhold.
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Kapitel 5. Opbygning og fagelementer
§ 9. Opbygning
Bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab består af samlet 45 ECTS.
Stk. 2. Til bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab er der tilknyttet propædeutik på 30 ECTS.
Stk. 3. Studerende på bacheloruddannelsen i klassisk græsk og bacheloruddannelsen i latin kan
ikke tage fagelementer på denne ordning.
Stk. 4. Det strukturerede forløb for bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab fremgår af nedenstående oversigt.
Semester

Fagelementer

Efterår

Græsk 1
15 ECTS

Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori
15 ECTS

Forår

Græsk 2
15 ECTS

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie
15 ECTS

Efterår

Antik historieskrivning
15 ECTS

§ 10. Propædeutiske fagelementer
Græsk 1 (obligatorisk)
Greek 1 (compulsory)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKGÆ00051E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for propædeutik i græsk, 2019.

Græsk 2 (obligatorisk)
Greek 2 (compulsory)
15 ECTS
Aktivitetskode: HKGÆ00061E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for propædeutik i græsk, 2019.
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§ 11. Fagelementer
Antik kultur: introduktion og videnskabsteori (obligatorisk og konstituerende)
Classical Civilization: Introduction and Theory of Science (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10091E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 hovedtrækkene af oldtidens græsk-romerske kultur, herunder litteratur, samfundsforhold, historie, materiel kultur og religion
 videnskabsteoretiske problemstillinger som er relevante for studiet af
oldtidens græsk-romerske kultur inden for områderne: almen videnskabelighed og specifik videnskabelighed i studiet og formidlingen af
egen kulturarv, herunder tekstkritik.
Færdigheder i at
 sætte tekster skrevet på græsk og latin ind i den rette historiske og
kulturelle kontekst
 vurdere konkret videnskabelig praksis, herunder fagspecifik videnskabelig, i lyset af relevante videnskabsteoretiske problemstillinger.
Kompetencer til at
 redegøre skriftligt for grundlæggende sider af hovedtrækkene af oldtidens græsk-romerske kultur
 redegøre skriftligt for videnskabsteoretiske problemstillinger, som er
relevante for faget.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Samtale mellem underviser og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
I undervisningen indgår mundtlige eller skriftlige oplæg fra de studerende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 Tilstedeværelse i 80 % af timerne.
 To skriftlige oplæg (7-8 normalsider hver).
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke-bestået.
Gruppebestemmelser: De to oplæg skal udformes gruppevis (med individuel bedømmelse).
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave, 11-15 normalsider. Der gives 7
dage til besvarelsen.

Særlige
bestemmelser

Et af de to oplæg skal omhandle et videnskabsteoretisk emne af relevans for
faget
For ÅU-studerende erstattes tilstedeværelseskravet om deltagelse i mindst
80 % af undervisningen af et krav om aflevering af mindst 80% af de skriftlige ugeopgaver.
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Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (obligatorisk og konstituerende)
Greco-Roman Archaeology and Art History (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10101E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 antikkens materielle kultur og dens sociale/kulturelle baggrund
 den klassiske arkæologis grundlæggende metoder og teorier.
Færdigheder i at
 identificere og karakterisere de vigtigste bevarede græsk-romerske
monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik
 indplacere disse monumenter i den rette kulturelle og historiske sammenhæng.
Kompetencer til at
 analysere og redegøre for det antikke formsprog ud fra en synkron
betragtning
 perspektivere dette i forhold til senere epokers kunst og arkitektur.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Samtale mellem underviser og studerende, evt. suppleret med forelæsninger,
studenteroplæg, museumsbesøg og/eller ekskursioner.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige
hjælpemidler er tilladt.
De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator
og eksaminand med henblik på beskrivelse, datering, fortolkning og perspektivering af græske og romerske monumenter.
Der prøves på grundlag af et billedmateriale vedr. 4-5 antikke monumenter
fra det opgivne pensum og gengivelser af ét ikke-opgivet, efterantikt monument, der refererer til antikt formsprog. Billedmaterialet udvælges af eksaminator og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.
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Antik historieskrivning (obligatorisk og konstituerende)
Classical Historiography (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HOLB10111E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 antik historiografi og dennes rolle som forbillede for senere historiografi på græsk og latin
 de klassiske græske stater og deres institutioner
 antikkens Romerrige og dets institutioner.
Færdigheder i at
 indholdsmæssigt analysere antikke historiografiske tekster i oversættelse
 indplacere sådanne tekster i den rette historiske og kulturelle sammenhæng.
Kompetencer til at
 vurdere antikke historikere som historiske kilder
 perspektivere antikke græske og latinske historiografiske tekster i
oversættelse.

Undervisnings- og
arbejdsformer

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

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige
hjælpemidler er tilladt.
De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Prøven har form af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator
og eksaminand med henblik på fortolkning af et udvalg af de af eksaminanden opgivne tekster.
Der prøves på grundlag af en græsk eller latinsk tekst i oversættelse og en
perspektiverende græsk eller latinsk tekst i oversættelse. Teksterne udvælges af eksaminator og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse.
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Kapitel 6. Overgangsbestemmelser
§ 12. Overgangsbestemmelser
Når denne studieordning træder i kraft, vil det kun være muligt at aflægge prøver efter den gamle
studieordning efter studienævnets afviklingsplan. Afviklingsplanen fremgår af Studieinformation på
KUnet under menupunktet Planlæg dit studie  Regler og dispensationer  Studieordning og regler.

Kapitel 7. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 13. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 14. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder bachelordelen af sidefaget i oldtidskundskab den 1. september 2019 eller senere.

§ 15. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Saxo-instituttet den 28. januar 2019.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 29. januar 2019.
Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 16. december 2019.
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