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Faglig del 
 
I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen med centralt fag i oldtids-
kundskab og kandidatuddannelsen med sidefag i oldtidskundskab 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatud-
dannelser ved universiteterne udbydes kandidatuddannelsen med centralt fag i Oldtidskund-
skab. 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab 
 
Kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab udbydes som en to-faglige kandidatuddannelse, hvor 
der bruges to år på 2 fag, således at 50 ECTS anvendes på et andet fag end Oldtidskundskab og 
de 70 ECTS på Oldtidskundskab.  
 
Uddannelserne hører under studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi og er 
knyttet til censorkorpset for Klassisk filologi.  
 
 
§ 2. Kompetencebeskrivelse for den to-faglige kandidatuddannelse 
Kandidatuddannelsen med centralt fag i Oldtidskundskab er et fuldtidsstudium, der udgør 70 
ECTS. Sideløbende hermed læses sidefag i et andet fag på 50 ECTS.  
 
Hvis kandidatuddannelsen med centralt fag i Oldtidskundskab kombineres med et sidefag ved 
et andet fakultet ved SDU, udgør kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab 75 ECTS: 70 ECTS 
inden for det centrale fag og 5 ECTS valgfag, der er relevant for det centrale fag. Valgfaget skal 
godkendes af studienævnet for det centrale fag. 
 
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De gene-
relle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af 
uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-
lighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompeten-
cemål i viden, færdigheder og kompetencer. 
 
Mht. sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannel-
sens kompetencemål og de enkelte fagelementers læringsmål henvises til bilag 1. 
 
Generelle kompetencemål 
 
Viden 
Kandidaten  

1. skal kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et højt videnskabeligt niveau  
2. har en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 

 
Færdigheder 
Kandidaten 
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3. kan systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er 
væsentlige for emnet 

4. kan kritisk vurdere fagets forskellige teorier og metoder 
5. kan argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 
6. kan tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, 

noter og bibliografi 
7. kan anvende it som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundt-

lig og skriftlig formidling 
8. kan forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 
9. kan formulere faglige emner på et fremmedsprog 
10. kan udtømmende undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevan-

te faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel international forskning 
11. kan igangsætte og gennemføre en faglig dialog 
12. kan anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneorienteret, præcist og 

korrekt 
13. kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problem-

stillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper 
 
 
 Kompetencer 
 Kandidaten  
 kan fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
 kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye løs-

ningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, herunder kunne modtage og give 
konstruktiv kritik 

 kan arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne 
overholde deadlines og formalia 

 
 
 
Fagspecifikke kompetencemål 
 
Viden 
Kandidaten  
 har viden om den klassiske kultur og dens udvikling, dens grundlæggende betydning for 

Europa og Middelhavsregionen, samt dens videre liv og reception i den moderne ver-
den 

 har viden om græsk og romersk litteratur, historie, arkæologi og idehistorie samt om de 
vigtigste teoridannelser, der knytter sig til disse områder 

 har indsigt i sprog- og kulturoversættelse, i det klassiske formsprog og dets historie, 
samt i forholdet mellem myte og videnskab 

 
Færdigheder 
Kandidaten 
 kan anvende fagets metoder, især litterær analyse, oversættelsesvurdering, kildekritik, 

stil- og idéhistorie, til at analysere og tolke den klassiske kulturs levn og beretninger 
 kan indsætte den klassiske kulturs levn, tekster og tanker i et længere historisk perspek-

tiv 
 kan vurdere fagets teoridannelser ud fra selvvalgte, relevante metoder 
 kan definere og selvstændigt fremlægge faglige emner og problemstillinger 
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Kompetencer 
Kandidaten 
 kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og som for-

udsætter nye løsningsmodeller 
 kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage 

sig professionelt ansvar 
 kan selvstændigt tage ansvar for egen fagligudvikling og specialisering 

 
 
§ 3. Sidefagsuddannelsen i Oldtidskundskab 
 
Sidefagsuddannelsen i Oldtidskundskab er et fuldtidsstudium, der udgør 50 ECTS på kandidat-
uddannelsen og er en naturlig fortsættelse af bachelorsidefaget på 45 ECTS. Sammen med en 
relevant kandidatuddannelse giver sidefaget på 95 ECTS undervisningskompetence inden for 
gymnasiesektoren. Ved afstigning, når der er opnået 45 ECTS på sidefaget, opnås ikke under-
visningskompetence, men en grundlæggende faglig kompetence i dele af fagets kernefaglig-
hed. 
 
Generelle kompetencemål: 
Se § 2. 
 
Fagspecifikke kompetencemål: 
 
Viden 
Kandidaten  
 har viden om den klassiske kultur og dens udvikling, dens grundlæggende betydning for 

Europa og Middelhavsregionen, samt dens videre liv og reception i den moderne ver-
den 

 har viden om græsk og romersk litteratur, historie, arkæologi og idehistorie samt om de 
vigtigste teoridannelser, der knytter sig til disse områder 

 
Færdigheder 
Kandidaten 
 kan anvende fagets metoder, især litterær analyse, oversættelsesvurdering, kildekritik, 

stil- og idéhistorie, til at analysere og tolke den klassiske kulturs levn og beretninger 
 kan indsætte den klassiske kulturs levn, tekster og tanker i et længere historisk perspek-

tiv 
 kan vurdere fagets teoridannelser ud fra selvvalgte, relevante metoder 

 
Kompetencer 
Kandidaten 
 kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, og som forudsætter nye 

løsningsmodeller 
 kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage 

sig professionelt ansvar 
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§ 4. Beskæftigelsesprofiler 
 
Kandidatuddannelsen i oldtidskundskab 
Kandidaten har en grundig viden om og kan analysere et bredt felt inden for den antikke ver-
dens litterære og kulturelle værker og samfundsmæssige og historiske forhold, samt deres 
betydning for den europæiske kultur og den moderne verden. Uddannelsen giver en grundig 
tværfaglig vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at analysere litterære og materielle 
kilder, samt vurdere forskellige typer viden om det komplekse genstandsfelt i forhold til kilder-
nes samtid og receptionen af dem i nutiden. Mere generelt kvalificerer uddannelsen til stillin-
ger, som kræver kompetencer inden for tekstforståelse og informationsbehandling og evner til 
præcis sproglig formulering og præsentation. Færdige kandidater sidder i et bredt spektrum af 
offentlige og private stillinger, fx på gymnasier, på universiteter, på museer, i forlagsbranchen, 
i folkeoplysningsorganisationer og informationsafdelinger i private virksomheder m.m. 
 
Master’s degree in Classical Civilization 
MA graduates have in-depth knowledge of and analytical skills broadly aimed at the literature 
and culture of the ancient world and its social and historical aspects, including the significance 
of these aspects for European culture and the modern world. The course provides a thorough 
interdisciplinary range of research methods in the humanities and skills in analyzing both liter-
ary and material evidence and in assessing various types of knowledge about this complex field 
of study with regard to the time of their origins as well as to their reception in the present day. 
More generally, the course provides qualifications for employment in fields, which require 
textual understanding and information processing alongside linguistic ability and presentation 
skills. Graduates occupy a broad range of jobs in the public and private sectors, at colleges, 
universities, museums e.g. or in the publishing world, in public information services or in the 
information departments of private businesses. 
 
Kandidatuddannelsen med sidefag I Oldtidskundskab. 
Kandidaten kan analysere et bredt felt inden for den antikke verdens litterære og kulturelle 
værker og samfundsmæssige og historiske forhold, samt deres betydning for den europæiske 
kultur og den moderne verden. Uddannelsen giver en tværfaglig vifte af humanistiske metoder 
og færdigheder til at analysere litterære og materielle kilder, samt vurdere forskellige typer 
viden om det komplekse genstandsfelt i forhold til kildernes samtid og receptionen af dem i 
nutiden. Mere generelt kvalificerer uddannelsen til stillinger, som kræver kompetencer inden 
for tekstforståelse og informationsbehandling og evner til præcis sproglig formulering og præ-
sentation.  
 
Master’s course with Classical Civilization as a minor subject 
MA graduates have analytical skills broadly aimed at the literature and culture of the ancient 
world and its social and historical aspects, including the significance of these aspects for Euro-
pean culture and the modern world. The course provides a thorough interdisciplinary range of 
research methods in the humanities and skills in analyzing both literary and material evidence 
and in assessing various types of knowledge about this complex field of study with regard to 
the time of their origins as well as to their reception in the present day. More generally, the 
course provides qualifications for employment in fields, which require textual understanding 
and information processing alongside linguistic ability and presentation skills. 
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§ 5. Særfag og åbne fag 
I kandidatuddannelsen indgår særfag, åbne fag, valgfag og speciale.  
 
’Særfag’ er undervisningsfag, hvis faglige indhold er nærmere bestemt i 
studieordningen.  
 
’Åbne fag’ er undervisningsfag, som studienævnet kan godkende som 
understøttende den faglige profil, og/eller som kan give den studerende 
mulighed for at give kandidatuddannelsen en særlig toning. Studienæv-
net vurderer ved godkendelse af semesterets udbud af fag om der er 
tale om åbne fag (som er konstituerende) eller valgfag (som ikke er kon-
stituerende).  
 
 
§ 6. Adgangskrav 
 
En bestået bacheloruddannelse ved universitetet giver ret til optagelse 
på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bache-
loruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitet i direk-
te forlængelse af den afsluttende bacheloruddannelse.   
 
 
For den to-faglige kandidatuddannelse i Oldtidskundskab (70 ECTS) om-
fatter dette følgende bacheloruddannelser fra Syddansk Universiteter og 
fra et andet af landets universiteter: 
 En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i Oldtidskund-

skab 
 En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i Latin 
 En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i Græsk 

 
En afsluttet bacheloruddannelse med sidefag i henholdsvis Latin, Græsk 
eller Oldtidskundskab (45 ECTS) fra Syddansk Universitet eller fra et an-
det af landets universiteter giver adgang til kandidatuddannelsen med 
sidefag i Oldtidskundskab.  
 
 
 
§ 7. Titel 
 
Kandidatuddannelsen med centralt fag i Oldtidskundskab (70 ECTS) giver 
ret til betegnelsen: 
Dansk: Cand.mag. i oldtidskundskab og [fagbetegnelse for sidefaget] 
Engelsk: Master of Arts (MA) in Classical Civilisation and [fagbetegnelse 
for sidefaget på engelsk]. 
 
Kandidatuddannelsen med sidefag i Oldtidskundskab (50 og 75 ECTS) 
giver ret til den betegnelse, der er angivet i studieordningen for det cen-
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trale fag. Sidefag i Oldtidskundskab benævnes ”Oldtidskundskab”, på 
engelsk ”Classical Civilisation”. 
 

10 
 



B. Opbygning og progression 
 
 
§ 8. Faglig progression og sammenhæng 
 
Den to-faglige kandidatuddannelse i Oldtidskundskab (70 ECTS) består 
af  

• Konstituerende fagelementer 60 ECTS (fravælges §. 29 ”Projekt-
orienteret forløb” kun 50 ECTS) 

o herunder speciale, 30 ECTS 
• Valgfag, 10 ECTS (fravælges § 29. ”Projektorienteret forløb”: 20 

ECTS) 
 
Hvis den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i Oldtidskund-
skab kombineres med et sidefag ved et andet fakultet ved SDU, består 
kandidatuddannelsen i Oldtidskundskab af 75 ECTS: 

• Konstituerende fagelementer, 60 ECTS  
o herunder speciale, 30 ECTS 

• Valgfag, 10 ECTS 
• Valgfag, 5 ECTS, der er relevant for det centrale fag. Valgfaget skal 

godkendes af studienævnet for det centrale fag. 
 
 
Den studerende vil på grundlag af en bestået bacheloruddannelse ople-
ve en naturlig sammenhæng mellem de grundlæggende faggrene defi-
neret i bachelorstudieordningen: Materiel kultur, historie og kultur, litte-
raturhistorie, sprog (inkl. oversættelsesteori) og receptionskritik. Faget 
Antik reception (bacheloruddannelsens 4. semester) og kandidatfaget 
Antikken i europæisk litteratur & kultur (2.semester af kandidatstudiet), 
der understøtter den studerendes erhvervede viden, fagligheder og 
kompetencer fra bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab samtidig med 
at faget i mange tilfælde vil kunne komplementere den kandidatstude-
rendes sidefag; derved skabes en solid og stærk faglig overgang fra ba-
cheloruddannelsen til kandidatuddannelsen. Der er i de to fag Antikken i 
europæisk litteratur & kultur og Metode & teori fokus på det formidlen-
de element af Oldtidskundskabsuddannelsen, der forbereder den stude-
rendes overgang fra studerende til evt. underviser i gymnasieregi. 
I 3. semester af kandidatuddannelsen skabes der grobund for specialise-
ring inden for fagets faggrene, og her understøttes den studerendes 
selvstændighed og procesorientering. Faget Metode & teori giver den 
studerende mulighed for at vælge faggren, som kan understøtte den 
studerendes specialiserede proces i Projektorienteret forløb og specialet, 
eller give den studerende en bred vifte af muligheder inden for fagets 
forskellige grene; endvidere kan den studerende fokusere sit Projektori-
enterede forløb erhvervsrettet via praktik. Det tværfaglige valgfag giver 
den studerende nye input fra beslægtede grene af humaniora, der både 
kan benyttes i specifikt fagligt øjemed, men også som inspiration til 
fremtidige ansættelser (f.eks. i gymnasieskolens AT-forløb).  
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Progression for den to-faglige kandidatuddannelse i Oldtidskundskab, 70 ECTS 
 
 
 
4. 
sem 

Vejledning  UV om ugen 
30 ECTS 30  ECTS-point 

Kandidatspeciale  

3. 
sem 

4 t/u 4 t/u vejledning 8 UV om ugen 
10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Metode & teori Kernefagligt relevant tværfag 
Erhvervsparathedsfremmende 

valgfag 
 

2. 
sem 

4 t/u se sidefaget for UV-timer 4 UV om ugen 
10 ECTS [20 ECTS] 30 ECTS-point 

Antikken i europæisk litteratur 
& kultur 

Sidefag  

1. 
sem 

Se tilvalget for UV-timer  UV om ugen 
[30 ECTS] 30 ECTS-point 

Sidefag  
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Kandidatsidefaget i Oldtidskundskab (50 ECTS) er placeret på kandidatuddannelsens  1. og 2. semester og består af  
 konstituerende fag på 40 ECTS,  
 valgfag på 10 ECTS. 

 
Sidefagets valgfag skal være relevant for det centrale fag; det kan f.eks. være gymnasiepraktik, tværfaglig didaktik eller lignende.  
 
For studerende med centralt fag inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Oldtidskund-
skab af 75 ECTS i henhold til følgende model:  
 40 ECTS konstituerende fag  
 10 ECTS valgfag  
 Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS  
 Disciplinen Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling, 15 ECTS  

 
På kandidatdelen fortsættes den faglige progression (kronologisk, kulturelt og litterært) fra bachelorsidefaget og fortsættes jf. ovenstående beskrivelser for den 
to-faglige kandidatuddannelse i Oldtidskundskab. 
 
 
Kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 50 ECTS: 
 
2. 
sem 

4 t/u 4 t/u se centralfaget for UV-timer 8 UV om ugen 
10 ECTS 10 ECTS [10 ECTS] 30 ECTS-point 

Romersk litteratur & kultur 
Antikken i europæisk litteratur 

& kultur 
Centralfag  

1. 
sem 

4 t/u 3 t/u 2-4 t/u 9-11 UV om ugen 
10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Hellenistisk litteratur & kultur Skulptur Åbent fag  
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Kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 75 ECTS: 
 
3. 
sem. 

3 t/u se centralfaget for UV-timer 3-10 UV om ugen 
15 ECTS [15 ECTS] 30 ECTS-points 

 
Videnskabsteori, tværvidenskabelighed &  

forskningsformidling 
 

Centralfag   

2. 
sem 

4 t/u 4 t/u 2 t/u 10 UV om ugen 
10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Romersk litteratur & kultur 
Antikken i europæisk litteratur 

& kultur 
Gymnasiepraktik  

1. 
sem 

4 t/u 3 t/u 2-4 t/u 9-11 UV om ugen 
10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Hellenistisk litteratur & kultur Skulptur Åbent fag  
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§ 9. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
 
Principper for valg af undervisningsformer 
 
I alle fag på kandidatuddannelsen afspejler den studerendes studieaktivi-
teter de kompetencer, der kræves ved udprøvninger, således at der 
veksles mellem styrkelsen af skriftlige og sproglige, formidlende og vi-
denskabelige kompetencer, der alle skaber det bedste grundlag for en 
uddannelsesmæssig progression og fortrolighed med forskellige studie-
aktiviteter hos den studerende.   
Undervisningen sigter mod at fremme den studerendes skriftlige og 
mundtlige formidlingsevner på grundlag af et højt fagligt niveau. Den 
studerende vil derfor opleve en løbende vekselvirkning mellem de for-
skellige studieaktiviteter fagene imellem, men også inden for et givet 
fag. Det er den enkelte undervisers ansvar at sikre hvordan aktiviteterne 
hænger sammen med fagets mål og udprøvning, mens studieledelsen 
sikrer, at de studerende samlet set aktiveres i alle studieaktiviteter i 
hvert semester. 
 
 
Principper for valg af prøveformer 
Eksamensformerne er valgt efter følgende kriterier: 

1. Den mundtlige eksamensform er valgt i det tilfælde, hvor den 
studerendes evne til at overskue et bredere fagområde ønskes 
efterprøvet, tillige med den studerendes evne til at vise sam-
menhænge mellem relevante teorier og / eller mellem teori og 
praksis i henhold til det konkrete fags indholdsbeskrivelse. Ek-
samensformen er tillige valgt i det tilfælde, hvor den studeren-
des evne til at formulere sig mundtligt i forhold til det konkrete 
fags indholdsbeskrivelse ønskes efterprøvet. 

2. Den skriftlige eksamensform er valgt i det tilfælde, hvor den stu-
derendes evne til at fordybe sig i et snævrere emne og teoretisk 
felt ønskes efterprøvet i overensstemmelse med det konkrete 
fags indholdsbeskrivelse. Denne eksamensform afprøver ligele-
des den studerendes evne til skriftlig fremstilling af komplekse 
faglige problemstillinger. 

 
Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning 
Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af akti-
verende undervisning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. 
Hermed udmønter humanioramodellen Syddansk Universitets principper 
for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen ta-
ger udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere 
forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, 
hvordan undervisningen kan være aktiverende på forskellig vis. 
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Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervis-
ningsaktiviteter foregår i forskellige ”rum”, der defineres af underviseres 
og studerendes respektive roller og ansvar.  Modellen synliggør, at den 
studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, her-
under at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af 
leverancer. 
 
Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  

 
Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, 
herunder   

• involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags 
målbeskrivelse  

• tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i 
de forskellige rum 

• støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbej-
de i de forskellige rum 

Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i 
de fire rum, og hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål 
og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende samlet set 

Deltagelse af 
undervisere 
og studeren-

de 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse 
af stude-

rende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har 
planlægningsansvar og er til stede. 
Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskur-
sioner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlægnings-
ansvar, men ikke er til stede. 
Fx øvelser, opgaveløsning, arbejds-spørgsmål 
og tilsvarende aktiviteter – udført såvel indivi-
duelt som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er til 
stede, men studerende har planlægningsan-
svar 
Fx studenteroplæg, vejledning og spørgeti-
mer. 

Studierum, hvor studerende har planlægnings-
ansvar, og underviser ikke er til stede. 
Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksa-
mensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og 
andre studieprodukter 
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har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at undervisernes 
særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i imple-
menteringen af modellen. 
 
Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, op-
gaver og roller knyttet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det 
forventes, at den studerende leverer forskellige typer produkter og ydel-
ser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og 
fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.  
 
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til 
stede 
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdun-
dervisning med aktiverende elementer, ekskursioner og workshops, hvor 
studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, reflekte-
re, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum.  

Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, 
quizzes, udfærdigelse af begrebskort, mm. være aktiverende 
elementer, som underviseren kan gøre brug af. 

 
Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til 
stede 
Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, op-
gaveløsning og tilsvarende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, 
og hvor den studerende deltager aktivt. 

Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgs-
mål til pensum, logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsam-
ling af materiale til egen eller gruppes portfolio, feltarbejde 
mm.  

 
Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har 
planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter 
Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejled-
ning og spørgetimer og lignende aktiviteter inden for rammerne af kur-
set. Den studerende deltager aktivt ved for eksempel at afholde studen-
teroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende 
opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde 
kan der være tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.  

Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, 
vejledning og spørgetimer. 

 
Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser 
ikke er til stede 
  Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige stu-

dier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles 
eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre stu-
dieprodukter. 
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Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle ud-
dannelser, som er hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. 
Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humani-
stiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spil-
ler en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af un-
dervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse 
afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til udtryk i den pågældende 
uddannelse. 
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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt  
 
§ 10. Forløbsmodel - Den to-faglige kandidatuddannelse i Oldtidskundskab (70 ECTS) 
 
 
Undervisningsfag Undervisningens placering Eksa-

mens 
place-
ring 

seme-
ster 

Åbne 
fag* 

Sær-
fag 
** 

Pro-
jektori-
enteret 
forløb 

ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag 
Disciplin-
ansvarligt 

institut 

Beskr. 

i § 

1.  
semester 

2.  
semester 

3.  
semester 

4.  
semester 

sæt x sæt x sæt x  

Antikken i europæisk 
litteratur & kultur IH 25 30 ECTS af 

sidefag 4   2.  X  10 

Metode & Teori IH 26 20 ECTS af 
sidefag 

4  3.  X  10 
Kernefagligt relevant 
tværfag IH 27 4  3. X   10 

Valgfag/ 
projektorienteret forløb/ 
erhvervsparathedsfrem-
mende valgfag 

Afhænger af 
det valgte fag 28/29 

X  3. x  x 10 

Speciale IH 30    x 4.  x  30 
I alt    4 Min. 8 timer      70 
 
   * Undervisningsfag, hvis præcise indhold ikke er fastlagt i studieordningen. 
** Undervisningsfag, hvis faglige indhold er nærmere bestemt i studieordningen. Undervisningsfag, der er særfag i én studieordning, kan være god-
kendt som åbne fag ved andre kandidatuddannelser. 
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§ 11. Forløbsmodel – kandidatsidefaget i Oldtidskundskab (50 ECTS) 
 
Placering af undervisning og eksamen 
 
 Eksamens  

placering 
ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvarligt 

institut 

Beskr. 
i § 

1. semester 2. semester semester  

Hellenistisk litteratur & kultur IH 31 4 t/u 10 ECTS 
af 

centralfag 

1. 10 
Skulptur IH 32 3 t/u 1. 10 
Åbent fag  IH 33 2-4 t/u * 1. 10 
Romersk litteratur & kultur IH 34  4 t/u 2. 10 
Antikken i europæisk litteratur & 
kultur IH 35  4 t/u 2. 10 

I alt   9-11 t/u * 8 t/u   50 
*  afhænger af det valgte fag 
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§ 12. Forløbsmodel – kandidatsidefaget i Oldtidskundskab (75 ECTS) 
 
          For studerende med centralfag inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) eller samfundsvidenskab 
 
 
 Eksamens  

placering 
ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvarligt 

institut 

Beskr. 
i § 

1. semester 2. semester 3. semester semester  

Hellenistisk litteratur & kultur IH 31 4 t/u   1. 10 
Skulptur IH 32 3 t/u   1. 10 
Åbent fag  IH 33 2-4 t/u   1. 10 
Romersk litteratur & kultur IH 34  4 t/u  2. 10 
Antikken i europæisk litteratur & 
kultur IH 35  4 t/u  2. 10 

Gymnasiepraktik IKV 36  2 t/u  2. 10 
Videnskabsteori, tværvidenskabe-
lighed & forskningsformidling IKV 37   3 t/u 3. 15 

I alt   9-11 t/u  10 t/u  3 t/u  75 
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Eksamensoversigt  
 
 
§ 13. Eksamensoversigt - Den to-faglige kandidatuddannelse i Oldtidskundskab  (70 ECTS) 
 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens 
Varighed 

Vurdering ECTS- 
vægt 

 

Beskr. i § 

Antikken i europæisk litteratur & kultur Mdt. Ekstern prøve 60 min. 7-trinsskala 10 25 
Metode & Teori Mdt. Ekstern prøve 60 min. 7-trinsskala 10 26 

Kernefagligt relevant tværfag Afhænger 
af tværfaget 

Afhænger 
af tværfaget 

Afhænger 
af tværfaget 

Afhænger 
af valgfaget 10 27 

Valgfag ** * * * * 10 28 og 29 
Speciale   Ekstern prøve - 7-trinsskala 30 30 
ECTS i alt:     70  
  * afhænger af det valgte fag 
** Valgfag kan enten være Erhvervsparathedsfremmende valgfag eller Projektorienteret forløb eller Valgfag 

23 
 
 



 
 

 

§ 14.  Kandidatuddannelsen med sidefag i Oldtidskundskab (50 ECTS) 
 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens 

Varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr. i § 

Hellenistisk litteratur & kultur 
Mdt. oplæg Intern prøve m. 1 

eks. 
5-10 min. B/IB 0 

31 
Hj.opg. Ekstern prøve 2 uger 7-trinsskala 10 

Skulptur Mdt. prøve Intern prøve m. 2 
eks. 

30 min. 7-trinsskala 10 32 

Åbent fag  * * * * 10 33 
Romersk litteratur & kultur Mdt. prøve Ekstern prøve 60 min. 7-trinskala 10 34 
Antikken i europæisk litteratur & kultur Mdt. prøve Ekstern prøve 60 min. 7-trinsskala 10 35 
ECTS i alt:     50 

 
 

* afhænger af det valgte fag 
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§ 15. Kandidatuddannelsen med sidefag i Oldtidskundskab (75 ECTS) 
 
          For studerende med centralfag inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) eller samfundsvidenskab 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens 

Varighed 
Vurdering ECTS- 

Vægt 
Beskr. i § 

Hellenistisk litteratur & kultur Mdt. oplæg Intern prøve m. 2 eks. 5-10 min. B/IB 0 31 Hj.opg. Ekstern prøve 2 uger 7-trinsskala 10 
Skulptur Mdt. prøve Intern prøve m. 2 eks. 30 min. 7-trinsskala 10 32 
Åbent fag  * * * * 10 33 
Romersk litteratur & kultur Mdt. prøve Ekstern prøve 60 min. 7-trinskala 10 34 
Antikken i europæisk litteratur & kul-
tur 

Mdt. prøve Ekstern prøve 60 min. 7-trinsskala 10 35 

Gymnasiepraktik Fri hj.opg. Intern prøve m. 2 eks.  B/IB 10 36 
Videnskabsteori, tværvidenskabelig-
hed & forskningsformidling 

Fri hj.opg. 
Fri hj. opg. 

Intern prøve m. 2 eks 
Ekstern 

7 dage 
7 dage 

7-trinsskala 
7-trinsskala 

5 
10 37 

ECTS i alt:     75 
 

 

* afhænger af det valgte fag       
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 
§ 16. Fællesbestemmelser 
I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes 
definitioner af  

• ECTS (§ 26) 
• Typeenheder (§ 28) 
• Normalsider (§ 27) 

Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 
• Kandidatspeciale (§ 16)  
• Resumé i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale (§ 17) 
• Individuelle prøver (§ 10) 
• Interne og eksterne prøver (§ 6) 
• Stave- og formuleringsevne (§ 9) 
• Eksamenssprog (§ 11) 
• Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen (§ 13) 
• Meritoverførsel/fritagelse (§ 25) 
• Regler for studieaktivitet (§ 31) 

 
 
§ 17. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen med mindre andet er nævnt i be-
skrivelsen af den enkelte disciplin.  
 
§ 18. Undervisningsdeltagelse 
Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfreds-
stillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de 
med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre 
skriftlige opgaver, etc). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås 
ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig 
forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skrift-
lige oplæg og opgaver bedømmes til bestået.  
 
 
§ 19. Eksamen afholdt på computer 
Alle skriftlige stedprøver afvikles på computer, medmindre andet er angivet i disciplin-
beskrivelserne. For skriftlige stedprøver, der afvikles på computer, gælder Syddansk Universi-
tets regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver. 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesaml
ing  
 
 
§ 20. Undervisnings- og eksamenssprog 
Undervisnings- og eksamenssproget er dansk med mindre andet er nævnt i eksamensbestem-
melserne for den enkelte disciplin.  
 
 
§ 21. Udlandsophold 

26 
 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesamling
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesamling


For at styrke sprogkundskaber og kendskab til andre akademiske miljøer end det danske kan 
den studerende i 3. semester af kandidatuddannelsen studere ved universiteter i udlandet. 
Man kan således vælge at tage på et halvt års udveksling på et udenlandsk universitet, hvor der 
følges fagelementer (herunder valgfag) til en samlet vægt af 30 ECTS.  
 
Den studerende skal sikre sig studienævnets godkendelse af merit for valgte moduler/kurser 
forud for udlandsopholdet. Den studerende skal allerede i kandidatuddannelsens 1. semester 
starte med at få forhåndsgodkendt ophold. Det Internationale Kontor afholder info-møde i 
løbet af september/primo oktober. Ansøgningsfrist for ophold i udlandet er 15. november til 
Det Internationale Kontor, inden da skal opholdet forhåndsgodkendes af studienævnet. 
 
 
 
§ 22. Pensum 
 
Pensum fastsættes enten af underviseren eller sammensættes individuelt af den studerende i 
løbet af semesteret. På Oldtidskundskab opgives græske og latinske (og evt. andre antikke) 
tekster i oversættelse til dansk. Tekster, der ikke er tilgængelige på dansk, kan opgives på 
svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk. 
 
Til enhver prøve, hvor der opgives et pensum af tekster, skal mindst ¾ af pensum bestå af tek-
ster affattet før 500 e.v.t. 
 
Pensum af antikke tekster i oversættelse regnes i enheder. En enhed er 
 en antik sang (fx en sang af Iliaden)  
 et drama 
 en tale  
 en Platondialog  
 en antik bog (i forbindelse med værker, der traditionelt er opdelt i bøger, fx Platons  

Staten) 
For andre typer tekster regnes følgende lig 1 enhed 
 30 normalsider i oversættelse eller 300 verslinjer (godkendt af underviseren) 

 
Ved opgivelse af oversatte tekster angives oversætterens navn og årstal for oversættelsen.  
 
Pensum til arkæologiske opgaver består af arkæologisk håndbogslitteratur, normalt fastlagt på 
et kursus, som prøven knytter sig til. Til opgavens løsning anvendes desuden den relevante, 
tilgængelige speciallitteratur for det specifikke opgaveemne. 
Ved arkæologisk håndbogslitteratur forstås moderne videnskabelige afhandlinger og grund-
læggende håndbøger eller udvalgte kapitler af sådanne samt evt. grundlæggende artikler af 
oversigtsmæssig karakter. 
Ved arkæologisk speciallitteratur forstås dokumenteret fagvidenskabelig litteratur (monografi-
er, udgravningspublikationer, fagartikler, relevante artikler fra oversigtsværker). 
Pensum til ikke-arkæologiske hjemmeopgaver består af litteratur, som er græske, romerske 
eller evt. andre antikke tekster i oversættelse, og sekundærlitteratur, som er den speciallittera-
tur, på grundlag af hvilken opgaven løses. 
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Ved sekundærlitteratur forstås moderne videnskabelige afhandlinger, f.eks. en artikel, en sam-
ling artikler, et uddrag af et større værk eller samlinger af sådanne uddrag. Betegnelsen anven-
des ikke om arkæologisk litteratur. 
 
 
§ 23. Oplæg, skriveøvelse, essay, hjemmeopgave, rapport og e-portfolio 
 
Et mundtligt oplæg er en præsentation af et emne givet af underviseren, eller foreslået af den 
studerende og godkendt af underviseren. Ved manglende godkendelse afleverer den stude-
rende et essay på 3 sider. 
 
En skriveøvelse er en kort skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i arkæologiske monumenter 
eller problemstillinger, historiske kilder eller tolkninger af disse. 
 
Et essay er en ordnet oversigt over en tekst eller et emne, der enten er gennemgået i under-
visningen og foreslået af underviseren, eller over anden tekst eller emne foreslået af den stu-
derende og godkendt af underviseren. Den studerende skal have mindst én uge til at udarbej-
de sit essay. Underviseren kan forlange essay omskrevet. 
 
En hjemmeopgave har form af en afsluttet fremstilling, evt. en arbejdsrapport. Hvis hjemme-
opgaven er fri, bestemmer eksaminanden selv emnet for opgaven. Dog skal eksaminanden i 
opgaver med problemformulering diskutere og have godkendt problemformuleringen af un-
derviseren, inden opgaven skrives.  Når problemformuleringen er endelig godkendt, må der 
ikke gives yderligere vejledning. 
Er opgaven bunden, opgives emnet af eksaminator. Opgaven forberedes under vejledning, 
normalt i umiddelbar tilknytning til et kursus. Når opgavespørgsmålet er udleveret, må der ikke 
gives yderligere vejledning ud over umiddelbar hjælp ved udleveringen angående forståelses-
problemer vedrørende spørgsmålet. 
Opgaver skal indeholde bibliografi over kilder og sekundærlitteratur. En arkæologisk opgave 
skal indeholde de nødvendige illustrationer af de genstande, der omtales. Opgavens omfang er 
angivet ved de enkelte prøver; det omfatter noter, men ikke bibliografi eller illustrationer. Op-
gaven afleveres elektronisk via SDU’s e-læringsportal på den aftalte dato. 
Bedømmelsen sker med vejlederen som eksaminator, og bedømmelsen vil foreligge senest 4 
undervisningsuger efter aflevering. 
 
En rapport er en tekst på 10-15 sider, der i ord og evt. billeder redegør for et godkendt forløbs 
optakt/planlægning, gennemførelse og resultat. Undervejs i rapporten skal der redegøres for 
de faglige spørgsmål forløbet har rejst, samt de overvejelser og erfaringer af kommunikativ art 
som det har indebåret. Al faglig viden skal dokumenteres på samme måde som i andre større 
skriftlige opgaver (henvisninger til anvendt litteratur/kilder, mundtlig kommunikation fra fag-
folk osv.). 
 
En e-portofolio er en formålsbestemt samling af arbejder, der viser den studerendes indsats, 
udvikling og præstationer inden for et eller flere områder. Samlingen skal inkludere studenter-
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deltagelse i udvælgelsen af indhold, bedømmelseskriterier og dokumentation på den stude-
rendes refleksion over egen læringsproces. Portfolien oprettes i SDU’s e-læringsportal. 
 
 
 
§ 24. Petitum 
 
I forbindelse med teksteksaminer og andre prøver, til hvilke der opgives pensum af tekster 
eller sekundærlitteratur, skal den studerende med henblik på godkendelse forelægge en liste 
over opgivet pensum (= petitum) for den underviser, der har ansvaret for eksamens tilrette-
læggelse. Listen indleveres via SDU’s e-læringsportal senest 15 november (vintereksamen) 
eller 15. april (sommereksamen).  
Såfremt petitum ikke afleveres eller afleveres for sent, eksamineres i et pensum fastlagt af 
kursets underviser. 
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II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner 
 
Den to-faglige kandidatuddannelse 
 
Særfag 
 
§ 25. Antikken i europæisk litteratur & kultur (Classical Antiquity in European Literature and 
Culture) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 4 ugentlige timer i 2. semester. 
 Vægtning: 10 ECTS  
 
b.  Målbeskrivelse: 
  
 Viden 
 Den studerende har 

 grundigt kendskab til en bred vifte af emner og metoder inden for receptionste-
ori 

 et grundigt kendskab til den antikke arvs historie i den vestlige verden 
 et elementært kendskab til den europæiske litteratur- og kunsthistorie  

 
           Færdigheder 
           Den studerende kan 

 redegøre for brugen af den antik arv i centrale perio-
der/værker/forfatterskaber/medier 

 
 Kompetencer 
  Den studerende kan 

 udvælge og benytte fagspecifikke metoder 
 benytte en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
 formidle faglige problemstillinger på et højt videnskabeligt niveau 

 
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i 
udvalgte receptionsteoretiske metoder og diskussion af deres anvendelighed i forhold til 
den antikke arv i moderne fænomener. 
 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Forelæsninger, dialog og vejledning. 
 
e.  Pensum: 

Der opgives en tekstmængde (A) på minimum 30 enheder, der repræsenterer en eller 
flere antikke genrer eller forfattere, en tekstmængde (B) på minimum 20 enheder, der 
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står i receptionshistorisk relation til (A) samt sekundærlitteratur af et omfang på ca. 800 
sider, udvalgt at den studerende og godkendt af underviseren. I stedet for (A) eller (B) 
kan opgives en tilsvarende mængde ikke-skriftligt materiale. 

  
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 4, 8 og 16, som faget i 
særlig grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen.  
 
 
f.  Eksamensbestemmelser:  
 Afsluttende prøve 

  Den studerende holder et foredrag på 30 min. om et emne, der er valgt af den stude- 
 rende selv og godkendt af underviseren, efterfulgt af ca. 30 min. spørgetid fra eksami- 
nator og censor.   
Prøveform: Mundtlig individuel prøve 
Varighed: 1 time inkl. censur 
Forberedelse: Nej 
Censur: Ekstern prøve 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
           Reeksamen 

 Som ordinær eksamen, men med nyt emne valgt af den studerende og godkendt af ek- 
  saminator. 

 
  
 
 
§ 26. Metode & Teori  (Theory and Method) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 4 ugentlige timer i 3. semester 
 Vægtning: 10 ECTS  
 
 
b.  Målbeskrivelse: 
 
 Viden 
 Den studerende har 

 grundigt kendskab til en bred vifte af emner og metoder inden for klassiske stu-
dier 
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 grundigt kendskab til den antikke arvs historie i den vestlige verden 
 elementært kendskab til den europæiske litteratur- og kunsthistorie  

 
           Færdigheder 
           Den studerende skal 

 kunne definere et fagligt problem og benytte relevante teorier og metoder 
 kunne redegøre for brugen af disse teorier og metoder 
 

           Kompetencer 
 Den studerende skal 

 kunne formidle faglige problemstillinger på et højt videnskabeligt niveau 
 
  
c.  Undervisningsfagets indhold 

Præsentation af udvalgte forskellige teoretiske og metodiske tilgange til af underviseren 
valgte emner inden for fagets grene: Materiel kultur, historie & kultur, litteraturhistorie, 
sprog (inkl. oversættelsesteori) receptionskritik. 
 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Forelæsninger, dialog og vejledning. 
 
e.  Pensum: 
 Afhængig af gren:  
 1) materiel kultur: ca. 1.200 sider litteratur 
 2)  historie & kultur: minimum 30 enheder primærlitteratur samt minimum 
                           800 siders sekundærlitteratur 
 3)  litteraturhistorie: minimum 30 enheder primærlitteratur samt minimum 
                           800 siders sekundærlitteratur 
  
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 4, 8 og 16, som fa-
get i særlig grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen.  
 
 
g.  Eksamensbestemmelser:  
 Afsluttende prøve 

  Den studerende holder et foredrag på 30 min. om et emne, der er valgt af den stude- 
            rende selv og godkendt af underviseren, efterfulgt af ca. 30 min. spørgetid fra eksami- 
            nator og censor.   
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Prøveform: Mundtlig individuel prøve 
Varighed: 1 time inkl. censur 
Forberedelse: Nej 
Censur: Ekstern prøve 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
           Reeksamen 

 Som ordinær eksamen, men med nyt emne valgt af den studerende og godkendt af ek- 
  saminator. 

 
 
 
 
Åbne fag 
 
§ 27.  Kernefagligt relevant tværfag   (Elective) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 4 timer i 3. semester. 
 Vægtning: i alt 10 ECTS.  
 
b.  Målbeskrivelse: 
 
 Viden 
 Den studerende har 

 grundigt kendskab til udvalgt(e) område(r) med relevans for Oldtidskundskab 
  
 Færdigheder 
 Den studerende skal  

 opnå en bredere kompetence inden for antikken og dennes efterliv 
 
 Det kernefagligt relevante tværfag udbudt af Institut for Historie kan altid følges af kan-

didatstuderende i Oldtidskundskab, men tværfaget kan i princippet tages ved en hvilken 
som helst højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans 
for Oldtidskundskab. Hvis en studerende ønsker at tage et tværfag ved en anden højere 
læreanstalt eller et andet studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkom-
mende henvende sig til studienævnet for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi 
og sikre sig, at valgfaget kan godkendes. 

 
c.  Undervisningens indhold 
 Tværfag omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt med 

relevans for Oldtidskundskab. 
Medmindre tværfaget er udbudt af Institut for Historie, skal faget godkendes af studie-
nævnet for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi. 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
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 Fx: Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag, e-læring. 
 
e.  Pensum: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
f. Bedømmelseskriterier: 
 Afhænger af det valgte fag.  
 
g.  Eksamensbestemmelser: 
 Afhænger af det valgte fag.  
 
 
 
 
Valgfag  
 
Valgfaget består af ENTEN §. 28 Projektorienteret forløb ELLER § 29. Valgfag , som kan tones 
efter den studerendes valg som erhvervsparathedsfremmende valgfag (fx Gymnasiepraktik) 
eller  Valgfag 
 
§ 28. Projektorienteret forløb (Project) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 Selvstændigt arbejde med vejledning i 3. semester. 
 Vægtning: i alt 10 ECTS 
 
b.  Målbeskrivelse: 

Formålet med det erhvervsparathedsfremmende valgfag er at give den studerende mu-
lighed for at integrere praktiske aspekter i sin kandidatuddannelse samt afprøve en til-
tænkt karrierevej. 

  
 Den studerende skal efter endt forløb kunne: 
  
 Færdigheder: 
 indgå i en faglig dialog med arbejdspladsen 
 analysere delelementer af det projektorienterede forløb 
 reflektere teoretisk over de erhvervede erfaringer 
 inddrage relevante teoretiske og metodiske elementer 

 
 Kompetencer: 
 arbejde selvstændigt i tilrettelæggelsen og udarbejdelsen af et projektorienteret forløb 
 definere kerneproblematikker og løsningsmodeller 

 
 
c.  Undervisningens indhold 

Det erhvervsparathedsfremmende valgfag omfatter minimum 6 ugers studierelevant ar-
bejde i en privat eller offentlig virksomhed eller interesseorganisation i indland eller ud-
land. Der indgås en aftale mellem den studerende, vejleder og projektstedet. 
Det skal fremgå af aftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold 
har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at virksomheden 
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har godkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at sørge for, at aftalen kopieres til 
vejleder og projektstedet samt at originalen afleveres til sekretariatet og godkendes af 
studienævnet. Den studerende har selv ansvaret for (med vejledning) at finde en pas-
sende organisation eller virksomhed. 
Praktikken kan evt. foregå som forskerpraktik med fx undervisning, deltagelse i forsk-
ningsprojekter, redaktionel bistand og artikelskrivning. 
Det projektorienterede forløb er en del af uddannelsen og må derfor ikke samtidig fun-
gere som lønnet arbejde. Undtaget herfor er dog økonomiske kompensationer for rejse- 
omkostninger, boligudgifter og lignende. 

 
 
d.  Undervisnings‐ og arbejdsformer: 
 Selvstændigt arbejde med vejledning. 
 
e.  Pensum: 
 Intet pensumkrav. 
 
 
f.  Bedømmelseskriterier: 

Idet projektrapporten skal demonstrere en teoretisk baseret refleksion over projektfor-
løbet 
eller dele deraf, lægges der i bedømmelsen vægt på, at den studerendes præsentation 
lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 
nævnte generelle kompetencemål, især nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15, som faget i særlig 
grad understøtter. 
Alternativt skal projektarbejdet demonstrere en teoretisk baseret refleksion over projek-
tets 
indhold, som lever op til målbeskrivelsen. Karakteren gives i henhold til kriterierne 
bestået/ikke bestået, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
 
g.  Eksamensbestemmelser: 

Den studerende skal ved afslutning af forløbet aflevere en rapport på 10-15 sider, hvori 
andre former for materiale kan indgå, fx materiale udarbejdet som led i forløbet. Rap-
porten skal gennem en erfaringsopsamling og en dertil hørende faglig refleksion i relati-
on til forløbet – gerne i dialog med en repræsentant fra praktikpladsen – dokumentere, 
at det faglige indhold har været tilfredsstillende. Rapporten bedømmes bestået/ikke be-
stået. 
Såfremt rapporten bedømmes til ”ikke bestået”, er projektforløbet ikke godkendt. 

 
 Afsluttende rapport som bedømmes af vejleder og 1 eksaminator. 
 Prøveform: Rapport 
 Varighed: Aflevering senest 1 måned efter endt praktikophold 
 Sidetal: 10-15 sider 
 Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 
 Censur: Intern med 2 eksaminatorer 
 Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 Vægtning: 10 ECTS 
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§ 29. Valgfag  (Elective) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 Afhænger af det valgte fag. Vægtning: 10 ECTS 
 
b. Målbeskrivelse: 

Erhvervsparathedsfremmende valgfag: Formålet er at give den studerende mulighed 
for at integrere mere praktiske aspekter i sin kandidatuddannelse samt afprøve en til-
tænkt karrierevej 

 Valgfag: Formålet er at give den studerende et udvidet kendskab til et eller flere områ- 
           der med relevans for antikken. 
 
 Færdigheder og kompetencer: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
c.  Undervisningens indhold 
 Faget skal være godkendt af studienævnet. 
 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
e.  Pensum: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
g.  Eksamensbestemmelser: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
 
 
 
 
Speciale 
 
§ 30. Speciale (Thesis) 
 
a.  Omfang: 

Specialet udarbejdes i 4. semester og afslutter uddannelsen.  
Vægtning: 30 ECTS. 

 
 
b.  Målbeskrivelse: 
 
 Færdigheder 

Den studerende skal 
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• kunne afgrænse og definere et emne for specialet og med udgangspunkt heri for-
mulere en klar videnskabelig problemstilling, som er produktiv i forhold til det valg-
te område.  

• kvalificeret redegøre for relevant forskningslitteratur 
• kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af re-

ferencer, noter og bibliografi 
• kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange 
• kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillings-

form, der lever op til videnskabelige krav om analyse, argumentation og dokumen-
tation.  

• kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og 
svage sider i eget arbejde 

• på et fremmedsprog i resumeform kunne gøre rede for arbejdets intentioner, 
fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater.  

 
Kompetencer 
Den studerende skal 
 kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, 

der er væsentlige for et emne 
 kritisk og selvstændigt kunne undersøge, analysere og diskutere et fagligt problem 

på baggrund af beskrevne intentioner ved hjælp af relevante faglige teorier og 
metoder og kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 

 
 

 
c.  Specialets indhold og emne: 
 Specialet er en større skriftlig opgave, der giver den studerende mulighed for på egen 

hånd at fordybe sig i et emne inden for Oldtidskundskab og herigennem dokumentere 
sin evne til at anvende videnskabelig metode. Specialets emne vælges af den studerende 
i samråd med en af fagets faste undervisere, der fungerer som vejleder. Det tilrådes, at 
den studerende allerede i starten af 3. semester overvejer specialeemne og tager kon-
takt til en vejleder. 

 
d.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til specialeformen og niveauet på kandidatuddannelsens sidste se-

mester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til mål-
beskrivelsen. Af de i § 2 nævnte intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil for-
løbet understøtte alle punkter.   

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen.  
 
e.  Eksamensbestemmelser: 
 Specialeafhandlingen er en skriftlig hjemmeopgave. I forbindelse med godkendelsen af 

specialeemnet aftaler vejlederen og den studerende en frist for aflevering af specialet. 
Denne frist må ikke overstige 6 måneder. Indgåelse af specialekontrakten er samtidig en 
eksamenstilmelding, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Specialet affattes på 
dansk eller engelsk. 
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 Prøveform: Kandidatspeciale 
 Flere studerende kan bidrage til specialet: Nej.  
 Sideomfang pr. studerende, speciale: 60-100 normalsider eksklusive bilag 
 Sideomfang pr. studerende, resumé: 1-2 normalsider 

Fremmedsprog resumé: Engelsk, tysk eller fransk (eller dansk hvis specialet er affattet på 
engelsk). 

 Censur: Ekstern prøve 
 Bedømmelse: 7-trinsskala. Vurderingen af specialeresuméet kan påvirke den 
 samlede karakter i opadgående eller nedadgående retning. 
 Vægtning: 30 ECTS 
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Kandidatsidefaget 
 
 
§ 31. Hellenistisk litteratur & kultur  (Hellenistic Literature and Culture) 
 
a. Undervisningens omfang:  

4 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning 10 ECTS. 
 
 
b.  Målbeskrivelse: 
  
  Viden 
  Den studerende har 
 et elementært kendskab til væsentlige moderne behandlinger af de pågældende tekster 

 kendskab til de oversættere, der forekommer i pensum, og kunne redegøre for disses 
hensigter med de givne oversættelser 

 
  Færdigheder 
  Den studerende kan 

 tolke antikke tekster 
 vurdere oversættelsernes aktualitet på udgivelsestidspunktet og i dag 

 
  Kompetencer 
  Den studerende kan 

 forholde sig til teksters genre- og formmæssige særpræg 
 vurdere oversættelsers sproglige brugbarhed i en nutidig kontekst 

 
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i 
tekster, tekstoverlevering, emner og genrer repræsentative for den græske litteratur og 
historie fra ca. 300 fvt. til 500 evt., hvor den græske kultur blomstrede i kølvandet på 
Alexander den Stores erobringer. Væsentlige moderne behandlinger af de pågældende 
tekster inddrages. De anvendte oversættelsers aktualitet og sproglige brugbarhed vur-
deres ved at centrale passager sammenholdes med de tilsvarende på originalsproget. 
Undervisningen suppleres med selvstudium.  

 
 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Forelæsninger, seminarer og øvelser. 
 
e. Pensum: 
 Der opgives min. 35 enheder i oversættelse, hvoraf genrerne epos, lyrik, retorik (teori og 

praksis), filosofi og historie skal indgå. 
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f. Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
opfylder de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 og 
13, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen 
af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen be-
stået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet 
set beherskes i tilstrækkelig grad. 

 
 
g.      Eksamensbestemmelser: 

Eksamen i ”Hellenistisk litteratur & kultur” afvikles dels i form af et bundent mundtligt 
oplæg i løbet af semesteret og dels af en afsluttende mundtlig prøve. Begge prøver skal 
bestås for at disciplinen er bestået, og oplæggets titel skal anføres på petitum. 

  
Prøveform: Mundtligt oplæg 
Varighed: 5-10 min. 
Forberedelse: Min. 1 uge 
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 
Censur: Intern prøve med en eksaminator 

 Vægtning: 0 ECTS 
 

 Afsluttende prøve: 
 Prøveform: Fri hjemmeopgave med problemformulering 
 Sideomfang pr. studerende: 10-15 ns. 
 Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
 Varighed: 14 dage 
 Censur: Ekstern prøve 
 Bedømmelse: 7-trinsskala 
 Vægtning: 10 ECTS 
 
 Ved reeksamen: 
 Prøveform: Bunden hjemmeopgave 
 Sideomfang pr. studerende: 10-15 ns. 
 Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
 Varighed: 14 dage 
 Censur: Ekstern prøve 
 Bedømmelse: 7-trinsskala 
 Vægtning: 10 ECTS 
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§ 32. Skulptur  (Sculpture) 
 
a.    Undervisningens omfang:  
       3 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning 10 ECTS. 
 
       Faglige studieunderstøttende aktiviteter: 
       Ekskursion ........................................................................................................... 2 timer 
 
 
b.  Målbeskrivelse: 
 
 Viden 
 Den studerende har 

 et sikkert kendskab til græsk og romersk skulpturkunsts genrer og stiludvikling
  

Færdigheder 
 Den studerende kan 

• demonstrere sikker færdighed i relevante metodiske analyseredskaber  
• udarbejde selvstændige analyser og fortolkninger af antik skulptur i en samtidig kon-

tekst 

 Kompetencer 
 Den studerende kan 

• arbejde kontekstuelt og metodisk relevant med antik skulpturs problematikker  
• arbejde perspektiverende med relevante antikke kilder til skulptur 
• forholde sig kritisk, analytisk og fortolkende i studier af materiel kultur 

 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i de 
vigtigste typer af antik skulptur og hovedtrækkene i de tekniske aspekter. Numismatisk 
materiale inddrages, hvor det er relevant. 

 
 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
         Forelæsninger, øvelser og mundtlige oplæg. 
 
e.     Pensum: 

Ca. 800 sider litteratur fastlagt på et kursus, som prøven knytter sig til. Der indgives ikke 
petitum. 

 
f.       Bedømmelseskriterier: 

Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivel-
sen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte kompetencemål, især 
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nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 12, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold 
til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. 

 
g.        Eksamensbestemmelser: 
            Prøveform: Individuel mundtlig prøve 
 Varighed pr. studerende: 30 min. 
 Forberedelse: Nej 

Hjælpemidler: Ikke tilladt 
 Censur: Intern prøve med to eksaminatorer 
 Bedømmelse: 7-trinsskala 
 Vægtning: 10 ECTS 
 
 
 
 
§ 33. Åbent fag  (Electives) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 2-4 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 
b.  Målbeskrivelse: 
 
 Viden: 
 Den studerende har 

 et udvidet kendskab til et eller flere områder med relevans for antikken 
 
 Kompetencer 
 Den studerende har 

 opnået en bredere kompetence inden for fagstudiet 
 

 Der udbydes et åbent fag à 10 ECTS pr. semester af Studienævnet for Historie, Klassiske 
studier og Marinarkæologi, og studerende kan også med fordel følge kandidatfaget Me-
tode og teori (§ 26), men åbne fag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere 
læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet har relevans for Oldtidskund-
skabsstudiet. Hvis en studerende ønsker at tage et åbent fag ved en anden højere lære-
anstalt eller et andet studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende 
henvende sig til studienævnet for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi og sikre 
sig, at faget kan godkendes. 

 
c.  Undervisningens indhold 
 Undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt inden for antikken. Faget 

skal være godkendt af studienævnet.  
 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag og/eller e-læring. 
 
e.  Pensum: 
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 Afhænger af det valgte fag. 
 
f. Bedømmelseskriterier: 

Afhænger af det valgte fag.  
 
g.  Eksamensbestemmelser: 
 Afhænger af det valgte fag.  
 
 
 
 
§ 34. Romersk litteratur & kultur  (Roman Literature and Culture) 
 
a. Undervisningens omfang:  
 4 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning 10 ECTS.  
 
 
b.  Målbeskrivelse: 
 
    Viden 
    Den studerende har 

 et elementært kendskab til teksternes overlevering og de vigtigste genrers og forfatteres 
betydning for senere europæisk litteratur (den klassiske tradition) 

 et elementært kendskab til væsentlige moderne behandlinger af de pågældende tekster 

 kendskab til de oversættere, der forekommer i pensum, og kunne redegøre for disses 
hensigter med de givne oversættelser 

 
     Færdigheder 
     Den studerende kan 

 tolke antikke tekster 
 vurdere oversættelsernes aktualitet på udgivelsestidspunktet og i dag 

 
    Kompetencer 
  Den studerende kan 

 forholde sig til teksters genre- og formmæssige særpræg 
 vurdere oversættelsers sproglige brugbarhed i en nutidig kontekst 

 
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i 
tekster, tekstoverlevering, emner og genrer repræsentative for den romerske litteratur 
og historie fra ca. 200 fvt. til 500 evt. Væsentlige moderne behandlinger af de pågæl-
dende tekster inddrages. Undervisningen suppleres med selvstudium.  
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
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 Forelæsninger, seminarer og øvelser. 
 
e.       Pensum:  

Der opgives min. 45  enheder i oversættelse, hvoraf genrerne epos, lyrik, retorik (teori 
og praksis), filosofi, historie og satire skal indgå. 
 

f. Bedømmelseskriterier:  
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
opfylder de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12 og 13, 
som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.  

 
g. Eksamensbestemmelser:  
 Der eksamineres i en opgiven tekst valgt af eksaminator af et omfang på max. 4 ns. Der 

gives 60 minutters forberedelse med alle medbragte hjælpemidler. Under prøven fore-
lægges en yderligere opgiven tekst af et omfang på max. 1 ns. 

 Fortolkningen fremlægges af eksaminanden og ledsages eller efterfølges af spørgsmål 
fra bedømmerne. Der kan stilles spørgsmål i den opgivne sekundærlitteratur. 

  Prøveform: Individuel mundtlig prøve  
  Varighed pr. studerende: 60 minutter inkl. censur 
  Forberedelse: 60 min. 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladte til spørgsmål 1. Til eksaminationen må 
           kun medbringes håndskrevne noter, der er taget under forberedelsen. 
  Censur: Ekstern prøve 
  Bedømmelse: 7-trinsskala 
  Vægtning: 10 ECTS 
 
 
 
 
§ 35. Antikken i europæisk litteratur & kultur (Classical Antiquity in European Litera 
          ture and Culture) 
 
a.       Undervisningens omfang: 
          4 ugentlige timer i 2. semester. 
          Vægtning: 10 ECTS  
 
b.       Målbeskrivelse: 
 
           Viden 
          Den studerende har 
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 grundigt kendskab til en bred vifte af emner og metoder inden for receptionste-
orihave et grundigt kendskab til den antikke arvs historie i den vestlige verden 

 have et elementært kendskab til den europæiske litteratur- og kunsthistorie  

 
           Færdigheder 
           Den studerende kan 

 redegøre for brugen af den antik arv i centrale perio-
der/værker/forfatterskaber/medier 

 
 Kompetencer 
 Den studerende kan 

 vurdere og benytte fagspecifikke metoder 
 benytte en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
 formidle faglige problemstillinger på et højt videnskabeligt niveau 

 
  
c.         Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i 
udvalgte receptionsteoretiske metoder og diskussion af deres anvendelighed i forhold til 
den antikke arv i moderne fænomener. 
 

 
d.        Undervisnings- og arbejdsformer: 
            Forelæsninger, dialog og vejledning. 
 
e.        Pensum: 

Der opgives en tekstmængde (A) på minimum 30 enheder, der repræsenterer en eller 
flere antikke genrer eller forfattere, en tekstmængde (B) på minimum 20 enheder, der 
står i receptionshistorisk relation til (A) samt sekundærlitteratur af et omfang på ca. 800 
sider, udvalgt at den studerende og godkendt af underviseren. I stedet for (A) eller (B) 
kan opgives en tilsvarende mængde ikke-skriftligt materiale. 

  
f.         Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 og 15, som faget i særlig grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen.  
 
 
f.         Eksamensbestemmelser:  

   Den studerende holder et foredrag på 30 min. om et emne, der er valgt af den stude- 
            rende selv og godkendt af underviseren, efterfulgt af ca. 30 min. spørgetid fra eksami- 
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            nator og censor.   
 Prøveform: Mundtlig individuel prøve 
 Varighed: 1 time inkl. Censur 
 Forberedelse: Nej 
 Censur: Ekstern prøve 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
            Reeksamen 

  Som ordinær eksamen, men med nyt emne valgt af den studerende og godkendt af ek- 
  saminator. 

 
 
 
 
 
§ 36. Gymnasiepraktik (Upper Secondary School Teaching Practice) 
 
NB kun for studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, 

teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab. 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i ni uger samt praktikophold i gymnasiet i fire uger.i 2. semester. 
 Vægtning: 10 ECTS  
  
 
b.  Målbeskrivelse: 
 Viden 
 Den studerende har 

 kendskab til det valgte fags indhold i en gymnasial uddannelse set i forhold til faget 
som videnskabsfag.  

 
Færdigheder 
Den studerende kan 
 bl.a. via et mindre undervisningsforløb – reflektere over fagets ydre rammer sam-

menholdt med de konkrete didaktiske og pædagogiske muligheder i en gymnasial 
undervisning. 
 

c.  Undervisningsfagets indhold 
I undervisningen behandles udvalgte teorier om læring samt stofområder, der har med 
praktisk tilrettelæggelse af undervisning at gøre. Som eksempel på det sidste kan næv-
nes stofudvælgelse, motivation, progression og arbejdsformer. 

 
 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Forelæsninger, øvelser og praktik. Undervisningen tilrettelægges, så semesteret forløber 

således: 
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• Undervisning på universitetet i tre uger 
• To uger i praktik, hvor de studerende følger undervisningen i en gymnasieklasse 
• To uger i praktik, hvor de studerende selv prøver at undervise i en gymnasieklas-

se 
• Undervisning på universitetet i seks uger 

Omfanget af praktikken vil variere noget og afhænge af den konkrete aftale på 
den enkelte skole. Men det kan forventes, at den studerende vil følge undervis-
ningen 2-4 gange og selv prøve at undervise ca. 4 timer. 

 
 
e.  Pensum: 
 Ca. 1.200 sider. 
 
  
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 2. semester  

lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende opfylder de i § 2 nævnte mål for læringsudbyttet, 
som faget i særlig grad understøtter.    

 
 

g.  Eksamensbestemmelser:  
 Eksamen afvikles som en hjemmeopgave. Hjemmeopgaven har form af en praktikrap-

port. En praktikrapport skal overordnet på den ene side analysere og vurdere praktiker-
faringer med fagligt set, og på den anden side vurdere uddannelsens faglighed og de  er-
hvervede kompetencer ud fra disses egnethed i praktikken. Rapporten bør have en form, 
hvor ensidige beskrivelser og referater af praktikopholdet minimeres. I stedet fokuseres 
på, dvs. analyseres, en arbejdsproces, som praktikanten har udført. Praktikopholdet skal 
fungere som kontekst for en konkret analyse, og i rapporten skal der lægges vægt på 
analyse, refleksion, diskussion og vurdering af kompetencer. 

       
 Prøveform: Bunden hjemmeopgave 
 Sideomfang pr. studerende: 10-15 sider 
 Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
 Censur: Intern prøve med to eksaminatorer 
 Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 
 Vægtning: 10 ECTS 
 
 
 
 
 
§ 37.  Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling 
           (Philosophy of Science and the Humanities) 
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NB kun for studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, 

teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab. 
 
a.  Undervisningens omfang:  
 13 x 3 timer i 3. semester.  

Vægtning 15 ECTS. 
 
b.  Målbeskrivelse:  
 Viden 
 Den studerende har 

 kendskab til problemer og metoder som i særlig grad knytter sig til humanistisk 
forskning og forskningsformidling,  
 

 Færdigheder 
 Den studerende kan 

 analysere og diskutere centrale videnskabsteoretiske problemstillinger i relation 
til tilvalgsfaget,  

 reflektere over forskelle, ligheder og samspilsmuligheder mellem fag og hoved-
områder. 

 
c. Undervisningens indhold: 

Kurset giver en indføring i videnskabsteoretiske problemstillinger i mødet mellem natur-
videnskab, samfundsvidenskab og humaniora, med særligt henblik på at skabe forståelse 
for forskelle, ligheder og berøringspunkter mellem de forskellige fag og hovedområder. 
Der lægges særlig vægt på tværvidenskabelige arbejdsformer og problemer, samt på at 
give et tidssvarende billede af de forskellige videnskabsområder og videnskabgenrer, 
herunder også af videnskabens samfundsmæssige rolle og de problemer, som knytter sig 
til forskningsformidling og forskningsbaseret undervisning. Der gives en kort introduktion 
til markante humanistiske forskningstraditioner. Desuden behandles emner som kvalita-
tive og kvantitative metoder, fortolkning og forklaring og den historiske dimension i hu-
maniora. 
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer:  
 Undervisningen består dels af underviseroplæg, dels af diskussion af cases og eksempler, 

som de studerende arbejder med individuelt og i grupper ud fra deres faglige udgangs-
punkt. 

 
e.  Pensum: 
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 Ca. 550 sider fordelt på lærebøger i både almen og humanistisk videnskabsteori og artik-
ler om bl.a. tværvidenskabelighed, forskningsformidling og forskningens samfundsmæs-
sige betingelser og betydning. 

 
f.  Bedømmelseskriterier: 
  Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester  

lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende opfylder de i § 2 nævnte mål for læringsudbyttet, 
som faget i særlig grad understøtter.  

 
g.  Eksamensbestemmelser:  
 Prøveform: To bundne skriftlige hjemmeopgaver. 
 
       Opgave a: .....................................................................................................................  
 Omfang: 4-7 sider 
 Varighed: 7 dage pr. opgave 
 Afleveringsfrister: Opgave a afleveres i efteråret 
 Censur: Intern prøve med to eksaminatorer 
 Bedømmelse: 7-trinsskala 
 Vægtning: 5 ECTS 
 
 Opgave b: .....................................................................................................................  
 Omfang: 10-15 sider 
 Varighed: 7 dage pr. opgave 
 Afleveringsfrister: Opgave b afleveres i januar 
 Censur: Ekstern prøve 
 Bedømmelse: 7-trinsskala 
 Vægtning: 10 ECTS 
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III.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. decem-
ber 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for stude-
rende immatrikuleret 1. september 2014 eller senere.  
 
Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning i sommeren 2017. 
 
 
Overgangsbestemmelser: 
 
Studieordning 2011 Studieordning 2014 
Tekstlæsning III Oldtidskundskab 10 ECTS Antikken i europæisk kultur 10 ECTS 
Tekstlæsning IV Oldtidskundskab 10 ECTS Metode & Teori 10 ECTS 
Åbent fag /Traditionshistorie 10 ECTS Kernefagligt relevant tværfag  10 ECTS 
Projekt 10 ECTS Valgfag 10 ECTS 
 
 
 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi ved 
skriftlig høring d. 29. april 2014 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. august 2014. 
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Almen del 
 

 
IV.  Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved SDU 
 
Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser  
 
Revideret af dekanen den 25. oktober 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Om dispensation fra regler i studieordningen: 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i stu-
dieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. § 24, stk. 7 i Bekendtgørelse om bache-
lor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 
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Bilag 1 
 
Kvalifikationsrammen for 
videregående uddannelser 

Uddannelsens kompetencemål som 
fastsat i studieordning for kandidatud-
dannelsen i Oldtidskundskab 
 

De enkelte fagelementers lærings-
mål 

Viden: 
Skal inden for et eller flere 
fagområder have viden, 
som på udvalgte områder 
er baseret på højeste inter-
nationale forskning inden 
for et fagområde. 

Kandidaten  
 
 har viden om den klassiske kultur 

og dens udvikling, dens grund-
læggende betydning for Europa 
og Middelhavsregionen, samt 
dens videre liv og reception i 
den moderne verden 

 har viden om græsk og romersk 
litteratur, historie, arkæologi og 
idehistorie samt om de vigtigste 
teoridannelser, der knytter sig til 
disse områder 

 har indsigt i sprog- og kulturover-
sættelse, i det klassiske form-
sprog og dets historie, samt i 
forholdet mellem myte og vi-
denskab 

 

 
 
§§ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34 og 35. 
 
 

Skal kunne forstå og på et 
videnskabeligt grundlag 
reflektere over fagområ-
dets/ernes viden samt kun-
ne identificere videnskabe-
lige problemstillinger 

Kandidaten: 
 
1. skal kunne afgrænse og definere et 
fagligt problem på et videnskabeligt 
niveau 
 
2. har en præcis og konsekvent be-
grebsanvendelse 
 
 

 
 
§§ 25, 26, 30, 31, 34 og 35. 
 
 
 
§§ 25, 26, 30, 31, 32 og 35. 

 

Færdigheder: 
Skal mestre fagområ-
dets/ernes videnskabelige 
metoder og redskaber samt 
mestre generelle færdighe-
der, der knytter sig til be-
skæftigelse inden for fag-
området/erne. 

Kandidaten: 
3. kan systematisere kompleks viden og 
data samt udvælge og prioritere for-
hold, der er væsentlige for emnet 
 
4. kan kritisk vurdere fagets forskellige 
teorier og metoder 

 
§§ 26, 30, 31, 32 og 34. 

 

§§ 25, 26, 30, 32 og 36. 
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5. kan argumentere på et grundlæg-
gende videnskabeligt niveau 
 
 
6. kan tage kritisk stilling til benyttede 
kilder og dokumentere disse ved hjælp 
af referencer, noter og bibliografi 
 
7. kan anvende IT som et redskab i for-
bindelse med såvel informationssøg-
ning som mundtlig og skriftlig formid-
ling 
 
8. kan forstå og anvende faglige tekster 
på engelsk og på de skandinaviske 
sprog 
 
9. kan formulere faglige emner på et 
fremmedsprog 
 
 kan anvende fagets metoder, især 

litterær analyse, oversættelses-
vurdering, kildekritik, stil- og 
idehistorie,  til at analysere og 
tolke den klassiske kulturs levn 
og beretninger 

 kan indsætte den klassiske kulturs 
levn, tekster og tanker i et læn-
gere historisk perspektiv 

 kan vurdere fagets teoridannelser 
ud fra selvvalgte, relevante me-
toder 

 kan definere og selvstændigt 
fremlægge faglige emner og 
problemstillinger 

 

 

§ 30 og 36. 

 

§ 30, 31 og 32. 

 

 
§§ 30 og 32. 

 

 
 
§§ 25, 25, 30, 31, 32, 34 og 35. 

 

§ 25, 30 og 35. 

 

 

 

Skal kunne vurdere og 
vælge blandt fagområ-
det/ernes videnskabelige 
metoder, redskaber og ge-
nerelle færdigheder samt 
på et videnskabeligt grund-

Kandidaten: 
 
10. kan udtømmende kunne undersøge, 
analysere og løse faglige problemer 
ved hjælp af relevante faglige teorier 
og metoder samt inddrage aktuel inter-

 
 
§§ 28, 30, 31 og 34. 
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lag opstille nye analyse- og 
løsningsmodeller. 

national forskning 
 

Skal kunne formidle fagli-
ge problemstillinger og 
løsningsmodeller til både 
fagfæller og ikke-
specialister 

Kandidaten: 
 
11. kan igangsætte og gennemføre en 
faglig dialog 

12. kan anvende et sprog – skriftligt 
og/eller mundtligt – der er emne orien-
teret, præcist og korrekt  

13. kan formidle forskningsbaseret vi-
den og diskutere komplekse videnska-
belige problemstillinger, således at det 
bliver relevant og forståligt for forskel-
lige målgrupper 

 

 
 
§§ 28, 30 og 31. 

 
§§ 28, 30, 31, 32 og 34. 

 
 
§§ 28, 30, 31 og 34. 

 

Kompetencer: 
Skal kunne styre arbejds- 
og udviklingssituationer, 
der er komplekse, uforud-
sigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller. 

Kandidaten: 
 
14 kan fokusere og skabe sammenhæng 
i løsning af opgaver 
 
15. kan styre arbejds- og udviklingssi-
tuationer, der er komplekse og forud-
sætter nye løsningsmodeller samt kunne 
indgå i et samarbejde, herunder kunne 
modtage og give konstruktiv kritik 
 
 kan styre arbejds- og udviklings-

situationer, der er komplekse, 
uforudsigelige og som forudsæt-
ter nye løsningsmodeller 

 

 
 
§§ 28 og 30. 

 
 
§§ 25, 28, 30 og 35. 

Skal selvstændigt kunne 
igangsætte og gennemføre 
fagligt og tværfagligt sam-
arbejde og påtage sig pro-
fessionelt ansvar. 

Kandidaten: 
 
16. kan arbejde selvstændigt, discipli-
neret, struktureret og målrettet, herun-
der også kunne overholde deadlines og 
formalia 
 
 kan selvstændigt igangsætte og 

gennemføre fagligt og tværfag-

 
 
§§ 25, 26, 30 og 35. 
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ligt samarbejde og påtage sig 
professionelt ansvar 

 
Skal selvstændigt kunne 
tage ansvar for egen faglig 
udvikling og specialise-
ring. 

 
 kan selvstændigt tage ansvar for 

egen fagligudvikling og specia-
lisering 

 

 
§§ 25, 26, 30 og 35. 
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