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§ 11. 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 tilrettelæggelse. Ved 
opgivelse af oversatte tekster angives forfatterens navn og årstal for oversættelsen. Listen afleveres 
senest 15. november (vintereksamen) eller 15. april (sommereksamen).  
Såfremt petitum ikke afleveres eller afleveres for sent, mistes retten til at gå til eksamen i den 
pågældende eksamenstermin. 
 
Ved udfærdigelsen af petitum til teksteksaminer skal bestemte genrer være repræsenteret. En genre 
er et litterært område. Inden for romersk litteratur er der følgende otte genrer: 1) historie, 2) filosofi, 
3) taler, 4) faglitteratur, 5) epos, 6) lyrik og elegi, 7) satire og 8) drama. Under de enkelte discipliner 
er der angivet et minimumskrav til antal ns. pr. genre, og det bør tilstræbes, at man ved udvælgelsen 
heraf opgiver større, sammenhængende tekststykker 
 
I løbet af sit uddannelsesforløb skal den studerende sikre en vis spredning blandt de opgivne 
tekster – både mht. perioder, forfatterskaber og genrer. Sidstnævnte inkluderer f.eks. epos, 
lyrik, elegi, satire, drama, roman, retorik, filosofi, læredigt, drama, prosa, indskrifter og 
epigrammer. 
 
 
 
§ 13.  Tekstlæsning 1 
         (Translation and Textual Analysis 1) 
 
e. Pensum:  

30 ns. på latin inden for 2 genrer. Inden for hver genre opgives mindst 10 ns. Desuden 
opgives mindst 25 50 sider sekundærlitteratur fordelt på de forskellige 
forfatterskaber/tekstgenrer der inkluderes i pensum. inden for hver genre. Der må ikke 
opgives tekster inden for genrer, som der er opgivet inden for i Tekstlæsning 2 eller 3. Der må 
ikke være sammenfald af tekstopgivelser i Tekstlæsning 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 

 
 
 
§ 15.  Tekstlæsning 2 
        (Translation and Textual Analysis 2) 
 
e. Pensum:  

40 ns. på latin inden for 2 genrer. Inden for hver genre opgives mindst 15 ns. Desuden 
opgives mindst 25 50 sider sekundærlitteratur fordelt på de forskellige 
forfatterskaber/tekstgenrer der inkluderes i pensum.  inden for hver genre. Der må ikke 
opgives tekster inden for genrer, som der er opgivet inden for i Tekstlæsning 1 eller 3. Der må 
ikke være sammenfald af tekstopgivelser i Tekstlæsning 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 
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§ 17.  Tekstlæsning 3 
         (Translation and Textual Analysis 3) 
e.       Pensum:  

Hvis eksamen i Tekstlæsning 2 ikke er fravalgt: 70 ns. på latin inden for 2 genrer. 
Hvis eksamen i Tekstlæsning 2 er fravalgt: 110 ns. på latin inden for 4 genrer. 
Inden for hver genre opgives mindst 15 ns. Desuden opgives mindst 25 50 sider 
sekundærlitteratur 50 sider sekundærlitteratur fordelt på de forskellige 
forfatterskaber/tekstgenrer der inkluderes i pensum.; hvis Tekstlæsning 2 er fravalgt, 
opgives 100 sider. inden for hver genre. Der må ikke opgives tekster inden for genrer, som 
der er opgivet inden for i Tekstlæsning 1 eller 2. Der må ikke være sammenfald af 
tekstopgivelser i Tekstlæsning 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 

 
 
 
§ 19.  Tekstlæsning 4 
         (Translation and Textual Analysis 4) 
 
e. Pensum:  

100 ns. på latin inden for 2 genrer. Inden for hver genre opgives mindst 25 ns. Desuden 
opgives mindst 25 50 sider sekundærlitteratur fordelt på de forskellige 
forfatterskaber/tekstgenrer der inkluderes i pensum. inden for hver genre. Der må ikke 
opgives tekster inden for genrer, som der er opgivet inden for i Tekstlæsning 5 eller 6. Der må 
ikke være sammenfald af tekstopgivelser i Tekstlæsning 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 

 
 
 
 
§ 21.  Tekstlæsning 5 
         (Translation and Textual Analysis 5) 
 
e.  Pensum:  

130 ns. på latin inden for 2 genrer. Inden for hver genre opgives mindst 30 ns. Desuden 
opgives mindst 25 50 sider sekundærlitteratur fordelt på de forskellige 
forfatterskaber/tekstgenrer der inkluderes i pensum.  inden for hver genre. Der må ikke 
opgives tekster inden for genrer, som der er opgivet inden for i Tekstlæsning 4 eller 6. Der må 
ikke være sammenfald af tekstopgivelser i Tekstlæsning 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 

 
 
 
 
§ 23.  Tekstlæsning 6 
         (Translation and Textual Analysis 6) 
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e.  Pensum:  

Hvis eksamen i hverken Tekstlæsning 4 eller 5 er fravalgt: 230 ns. på latin inden for 2 genrer. 
Hvis eksamen i Tekstlæsning 4 er fravalgt: 330 ns. på latin inden for 4 genrer. 
Hvis eksamen i Tekstlæsning 5 er fravalgt: 360 ns. på latin inden for 4 genrer. 
Hvis eksamen i både Tekstlæsning 4 og 5 er fravalgt: 460 normalsider inden for 6 genrer. 
Inden for hver genre opgives mindst 30 normalsider. Desuden opgives mindst 25 sider 
sekundærlitteratur inden for hver genre; hvis Tekstlæsning 4 eller 5 er fravalgt, opgives 50 
sider, og hvis både Tekstlæsning 4 og 5 er fravalgt, opgives 100 sider sekundærlitteratur. 
Der må ikke opgives tekster inden for genrer, som der er opgivet inden for i Tekstlæsning 4 
eller 5. Der må ikke være sammenfald af tekstopgivelser i Tekstlæsning 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 
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III.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 

 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for Historie, Klassiske Studier og 
Marinarkæologi den 15. maj 2013. 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. maj 2014 2014. 
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