Humanistiska och teologiska fakulteterna

AKSN02, Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs i
Rom, 15 högskolepoäng
Classical Arcaelogy and Ancient History: Advanced Course, Rome,
15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-01-15 att gälla från och med 201001-15, vårterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Antikens kultur och samhällsliv

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• genom systematisk självsyn i landskap och museer samt studium av vetenskaplig
litteratur kunna identifiera de viktigaste romerska arkeologiska lämningarna samt
ha insikt i deras källvärden i skiftande kunskapskontexter: topografiska, historiska,
ideologiska, socialvetenskapliga, religionsvetenskapliga och konstvetenskapliga,
• kunna analysera det arkeologiska studiematerialet samt tolka det i relation till
olika teoretiska synsätt,
• kunna reflektera över de kulturarvsaspekter som aktualiseras av studiet,

Färdighet och förmåga
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• kunna skriftligt och muntligt redovisa resultat av egna observationer och analyser
samt av vetenskapliga diskussioner,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna jämföra och kritiskt bedöma olika förhållningssätt både vid
materialobservation och vid studium av vetenskaplig litteratur,
• kunna bedöma de antika materiella lämningarnas betydelser och roller såväl i de
ursprungliga som i de efterantika fysiska kulturmiljöerna,
• kunna bedöma ställningstaganden hos den moderna offentliga kulturvården till
aktuella frågor av vikt kring lämningarna.

Kursens innehåll
Utbildningen ges vid det Svenska Institutet i Rom i mån av resurser. Studiet är riktat
mot det antika Italiens landskap och arkeologiska materialvärld under förhistorisk och
historisk tid och bedrivs både i fält och i institutets undervisningsmiljö. De
arkeologiska studieobjekten utgörs av fasta och lösa fornlämningar, monument och
konstverk. Undervisningen är organiserad runt valda temata vilka bildar moment i
kursen, dock utan att utgöra separata delkurser.

Kursens genomförande
Obligatoriska föreläsningar, seminarier, exkursioner, museibesök.

Kursens examination
Muntliga redovisningar i fält och på museer samt skriftliga inlämningsuppgifter.
Examinationen sker löpande under kursen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd fordras Godkänt på samtliga i kursen ingående moment. För
betyget Väl godkänd fordras Väl godkänt på minst hälften av de i kursen ingående
momenten samt Godkänt på övriga moment.

Förkunskapskrav
ARKK01 Kandidatkurs i Arkeologi och antikens historia med inriktning på Antikens
kultur och samhällsliv, eller motsvarande.

Övrigt
1. Upplysningar beträffande kursens tidsplacering, ansökningstid och
stipendiemöjligheter lämnas av institutionen och av direktören vid institutet i
Rom. Antalet platser är begränsat.
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2. Kursen kan ingå i Masterutbildningen vid Institutionen för arkeologi och antikens
historia: HAAAH Arkeologi och antikens historia – teori och praktik.
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Prov/moment för kursen AKSN02, Antikens kultur och samhällsliv:
Fördjupningskurs i Rom
Gäller från V09
1001 Muntliga redovisningar samt skriftliga uppgifter, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

