Humanistiska och teologiska fakulteterna

LATN01, Latin: Kejsar Augustus Res gestae - text och kontext,
15 högskolepoäng
Latin: The Res Gestae of Augustus - Text and Context, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-02-15 att gälla från och med 201202-15, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Latin
Kursen ges som en fristående kurs av ämnet latin, men inom ramarna för FokusRom,
ett samarbetsprojekt mellan Latin och Antikens kultur och samhällsliv. Den kan
normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för språket i Res gestae,
• kunna redogöra för Res gestae såväl för dess innehåll som för dess historiska
kontext,
• kunna redogöra för Augustus historiska roll,

Färdighet och förmåga
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• kunna översätta och tolka en antik latinsk originaltext med fokus på den
historiska kontexten,
• kunna självständigt formulera, lösa och rapportera en kortare uppgift, och i
samband med detta även söka och värdera olika källor,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till och värdera den historiska kontextens betydelse i tolkningen
av en latinsk text,
• kunna urskilja och förhålla sig till hur en historisk kontext kan skapas såväl genom
studier av andra litterära källor som utifrån kunskaper från en rad olika
specialområden t ex epigrafik, topografi, numismatik, konstvetenskap och
arkeologi.

Kursens innehåll
Under kursen läses latinsk originaltext med fokus på en antik historisk kontext, som
utgörs av såväl text som materialitet. Vidare repeteras under läsningen successivt den
latinska grammatiken.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av sju obligatoriska heldagar med föreläsningar,
textläsning med grammatikstudium samt seminarier.

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer: muntliga redovisningar av text vid fem
tillfällen, två skriftliga inlämningsuppgifter samt ett avslutande paper, som ventileras
vid seminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs godkänd på samtliga moment. För betyget väl godkänd
krävs betyget väl godkänd på avslutande paper och godkänd på övriga moment.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen vari ska ingå minst 30 högskolepoäng i Latin eller 60 högskolepoäng
i Antikens kultur och samhällsliv samt gymnasieförkunskaper i latin, eller
motsvarande.

Övrigt
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1. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

4/ 4

Prov/moment för kursen LATN01, Latin: Kejsar Augustus Res gestae - text
och kontext
Gäller från H11
1201 Latin: Kejsar Augustus Res gestae - text och kontext, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

