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Rettelsesblad til 

Studieordning for kandidatuddannelsen med centralt fag i Oldtidskundskab og 

tilvalg i Latin/Græsk/Oldtidskundskab 2011 

 

Kandidatuddannelsen med centralt fag i Oldtidskundskab 

Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. 

§ 29  Tekstlæsning III, oldtidskundskab 

         (Interpretation and Textual Analysis III, Classical Civilization) 

e. Pensum: 700 ns. litteratur i oversættelse fordelt på følgende måde: 

600 ns. græsk litteratur opgivet under mindst to af genrerne 1) historie, 2) filosofi, 3) taler, 4) 

faglitteratur, 5) epos, 6) lyrik, elegi, jambe, 7) tragedie og 8) komedie. Under hver genre opgives 

mindst 200 ns. tekst med undtagelse af lyrik, elegi eller jambe, der skal være repræsenteret med 

mindst 20 ns., samt mindst 100 sider sekundærlitteratur. 100 ns. romersk litteratur, der relaterer sig til 

det opgivne græske pensum, fordelt på mindst to genrer med mindst 50 ns. pr. genre. Der skal indgives 

petitum. Der må ikke være sammenfald af tekstopgivelser til eksamen i Tekstlæsning I 

oldtidskundskab, Tekstlæsning II oldtidskundskab, Lange linjer I, Lange linjer II eller Tekstlæsning III 

oldtidskundskab. Petita afleveret i forbindelse med tidligere tekstlæsningseksaminer vedlægges i kopi. 

 

§ 30  Tekstlæsning IV, oldtidskundskab 

         (Interpretation and Textual Analysis IV, Classical Civilization) 

e. Pensum: 800 ns. litteratur i oversættelse fordelt på følgende måde: 

600 ns. græsk litteratur opgivet under mindst to af genrerne 1) historie, 2) filosofi, 3) taler, 4) 

faglitteratur, 5) epos, 6) lyrik, elegi, jambe, 7) tragedie og 8) komedie. Under hver genre opgives 

mindst 100 ns. tekst med undtagelse af lyrik, elegi eller jambe, der skal være repræsenteret med 

mindst 20 ns., samt mindst 100 sider sekundærlitteratur. 200 ns. romersk litteratur, der relaterer sig til 

det opgivne græske pensum, fordelt på mindst to genrer med mindst 50 ns. pr. genre. 

Hvis prøven i Tekstlæsning III, oldtidskundskab, er bortvalgt, opgives det samlede pensum for de to 

prøver, og der må ikke forekomme sammenfald af hverken tekster, genrer eller sekundærlitteratur, 

ligesom der heller ikke må være sammenfald af tekstopgivelser til eksamen i Tekstlæsning I 

oldtidskundskab, Tekstlæsning II oldtidskundskab, Lange linjer I, Lange linjer II. Petita afleveret i 

forbindelse med tidligere tekstlæsningseksaminer vedlægges i kopi. 
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Kandidatuddannelsen med tilvalg i Oldtidskundskab (50 ECTS) 

Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. 

§ 52  Lange linjer II 

        (Antiquity in Perspective II) 

e. Pensum: 

600-800 ns. græsk og romersk (og evt. anden antik) litteratur i oversættelse (inden for mindst 4 genrer, 

både poesi og prosa skal være repræsenteret) og 3-5 perspektiverende ikke-antikke værker samt 200 

sider sekundærlitteratur. Der skal indgives petitum. Der må ikke være sammenfald af tekstopgivelser 

til eksamen i Lange linjer Ia, Tekstlæsning I oldtidskundskab (på bachelordelen af tilvalget i 

oldtidskundskab) eller Lange linjer II. Petita afleveret i forbindelse med tidligere 

tekstlæsningseksaminer vedlægges i kopi. 

 

§ 53  Tekstlæsning II, oldtidskundskab 

        (Interpretation and Textual Analysis II, Classical Civilization) 

e.       Pensum:  

600-800 ns. græsk og romersk litteratur i oversættelse (inden for mindst 4 genrer, både poesi og prosa 

skal være repræsenteret) samt 200 sider sekundærlitteratur. Der skal indgives petitum. Der må ikke 

forekomme sammenfald af hverken tekster, genrer eller sekundærlitteratur til eksaminerne i Lange 

linjer II og Tekstlæsning II oldtidskundskab, ligesom der heller ikke må være sammenfald af 

tekstopgivelser til eksamen i Lange linjer I a og Tekstlæsning I oldtidskundskab (eksaminer på 

bachelordelen af centralfaget i oldtidskundskab), Lange linjer II eller Tekstlæsning II oldtidskundskab. 

Petita afleveret i forbindelse med tidligere tekstlæsningseksaminer vedlægges i kopi. 

 

§ 56  Skulptur. 

        (Sculpture) 

 

e. Eksamensbestemmelser: 

 Prøveform: Bunden hjemmeopgave; ved tilstedeværelse i mindst 70 % af undervisnings-

timerne kan den studerende efter ønske skrive opgaven som en fri hjemmeopgave. 

 Omfang pr. studerende: 10-15 ns. 

 Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 

 Varighed: 14 dage 

 Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 



3 
 

          Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 
Rettelserne er godkendt af Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier d. 26. september 

2011. 

Godkendt af dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 3. oktober 2011. 

 


