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oldtidskundskab 
 
cpr.nr.  
navn  
centralfag  
tilvalg  
studieordning  
Paragraf  
eksamensfag  
mdt. / skr. / 
hjemmeopg. 

 

disp. (ja / nej)  
 
 

Oversatte tekster  
forfatter Værk enheder 
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forfatter værk enheder 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
I alt  
* husk at angive oversætterens navn og årstal 
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Sekundærlitteratur (hvis det kræves i studieordningen) 
forfatter Værk sideantal 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
I alt  
 
Titel på  essay / mdt. oplæg (hvis det kræves i studieordningen) 

 
 
 
 

Kopi af følgende petita er vedlagt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:________   underskrift:______________________________ 
                                                                           studerende 
  
 
godkendt 
 
 
Dato:________   underskrift:______________________________ 
                                                                              underviser 
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