
Rettelsesblad til 

Studieordning for bacheloruddannelsen i oldtidskundskab 2010, revideret 2012 

Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. 

 

Centralfag oldtidskundskab: 

 

§ 22 Historie og samfundsforhold 

        (History and Social Studies) 

a. Undervisningens omfang:  

 4 ugentlige timer i de første 5 uger af 1. semester ; disse timer samlæses med faget ”Europa i verden 

1”, der udbydes af Historiestudiet. Der suppleres med 2 ugentlige timer inden for et særligt studeret 

område inden for antik græsk historie. Vægtning i alt 5 ECTS. 

 

c. Undervisningsfagets indhold:  

Systematisk indføring i antikkens politiske, økonomiske og sociale historie med særligt henblik på 

sammenhængsforståelse. Der undervises i græsk og romersk historie i et samlet forløb på 5 uger, og 

der gennemgås et særligt studeret område inden for antik græsk historie i et separat forløb. 

 

g.     Eksamensbestemmelser: 

Eksamen i historie og samfundsforhold afvikles i form af en skriveøvelse i løbet af undervisningen i 

det særligt studerede emne og en mundtlig eksamen ved semestrets afslutning.  

 Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Sideomfang pr. studerende: 5-6 ns. 

Censur: Ingen 

Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 

Vægtning: 2 ECTS 

 
Ved eksamen stilles der i alt 2 spørgsmål, ét generelt i græsk-romersk historie og ét i det særligt 

studerede emne. 

 Prøveform: Mundtlig prøve 

 Varighed pr. studerende: 30 minutter inkl. censur 

 Forberedelse: 30 min.  



 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 3 ECTS 

 

 

 

Tilvalg oldtidskundskab: 

 

§ 50 Historie og samfundsforhold 

        (History and Social Studies) 

a. Undervisningens omfang:  

 4 ugentlige timer i de første 5 uger af 5. semester ; disse timer samlæses med faget ”Europa i verden 

1”, der udbydes af Historiestudiet. Der suppleres med 2 ugentlige timer inden for et særligt studeret 

område inden for antik græsk historie. Vægtning i alt 5 ECTS. 

c. Undervisningsfagets indhold:  

Systematisk indføring i antikkens politiske, økonomiske og sociale historie med særligt henblik på 

sammenhængsforståelse. Der undervises i græsk og romersk historie i et samlet forløb på 5 uger, og 

der gennemgås et særligt studeret område inden for antik græsk historie i et separat forløb. 

 

g.     Eksamensbestemmelser: 

Eksamen i historie og samfundsforhold afvikles i form af en skriveøvelse i løbet af undervisningen i 

det særligt studerede emne og en mundtlig eksamen ved semestrets afslutning.  

 Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Sideomfang pr. studerende: 5-6 ns. 

Censur: Ingen 

Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 

Vægtning: 2 ECTS 

 
 

Ved eksamen stilles der i alt 2 spørgsmål, ét generelt i græsk-romersk historie og ét i det særligt 

studerede emne. 



 Prøveform: Mundtlig prøve 

 Varighed pr. studerende: 30 minutter inkl. censur 

 Forberedelse: 30 min.  

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettelser er godkendt af Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier d. 25. april 

2012. 

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 14. maj 2012. 


