HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

AN2095, Etruskiska möten, 7,5 högskolepoäng
Etruscan Encounters, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-11-23 att gälla från och med 2012-01-19.
Utbildningsområde: Humanistiskt 40 %, Naturvetenskapligt 60 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Fristående kurs
Huvudområde
Antikens kultur och samhällsliv

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

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med något av ämnena Antikens
kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt
Fil.kand-examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk
eller Historia som huvudämne (60 hp), (enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30).

4. Innehåll
Kursen omfattar en veckas föreläsningar i vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Historiska Studier.
Under denna vecka utdelas instuderingsuppgifter inför exkursions- och fältmomenten, som äger rum tre
veckor vid Svenska Institutet i Rom, Italien. Kursen avslutas med en examensuppgift att utföra under den
sista studieveckan vid hemuniversitetet i Sverige. Uppgiften är ett skriftligt examensarbete som elektroniskt
lämnas in vid Göteborgs Universitets Lärplattform (GUL) och kräver därför inte närvaro i Göteborg under
den sista studieveckan.
Kursen avser att ge en fördjupning av kunskapen om hur den etruskiska kulturen influerade och influerades
av kontakter med omgivande östliga och västliga kulturområden i Medelhavsregionen under sju århundraden
före vår tideräkning. Kursen är tvärvetenskaplig och avser att ge en vidgad insikt om hur naturgivna
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omständigheter och kulturkontakter, både i form av faktiska migrationer och av intellektuella processer
förmedlade genom föremål och berättelser, influerar ett kulturellt system. Dessa moment behandlas i Rom i
form av föreläsningar, studiebesök i Roms muséer och genom exkursioner och fältarbetsinslag i det
Etruskiska landskapet.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Ha uppnått fördjupad kunskap om etruskisk kultur.
• Fördjupat sin förståelse av kulturell förändring och dess orsaker i det förromerska Italien.
• Ha en fördjupad insikt i kodning av materiella lämningar.
• Ha erfarenhet av praktiskt fältarbete och kunna spåra förändringar i landskapet genom tid.
• Kunna tolka och ta del av resultatet av olika naturvetenskapliga mätmetoder som till exempel
pollenanalyser och DNA-analyser.
Färdighet och förmåga
• Systematiskt samla in och analysera stora mängder vetenskaplig information
• Arbeta vetenskapligt enskilt och i grupp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kritiskt diskutera de olika tolkningarna av humanistiska och naturvetenskapliga data i kombination

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Två allmänna förutsättningar måste vara uppfyllda för att få godkänt på kursen. För det första krävs 80 %
närvaro på föreläsningar och under studieveckorna i Rom, då dessa utgör fortlöpande examinerande
moment. Den andra förutsättningen är en godkänd presentation av en specifik uppgift under ett seminarium
eller vid ett studiebesök på museum eller fyndort. För att erhålla betyget Väl Godkänd ska den studerande
dessutom producera ett vetenskapligt arbete om ett ämne valt i samråd med kursansvarig lärare. Detta arbete
ska då hålla en kvalitet som gör det möjligt att efter bearbetning publicera det i en vetenskaplig tidskrift. Den
studerande har, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. Begäran om byte av examinator ska vara skriftligt och ställas till institutionens
studierektor. För studerande som inte godkänts på prov anordnas nytt prov i anslutning till det första. Den
som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas genom skriftliga
utvärderingar vid kursens slut och att resultaten av utvärderingarna ligger till grund för kursens utformning.

10. Övrigt
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Undervisningsspråk: svenska.

