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Antikens kultur och samhällsliv – forskarutbildningens kursdel 
 
Kursdelen av utbildningen omfattar 60 hp för studier för doktorsexamen och 30 hp för studier 
för licentiatexamen. 
 
Syftet med de ämnesrelaterade kurserna är att doktoranden lär känna ämnets kunskapsfält 
teoretiskt, metodiskt och empiriskt. Dessa kurser och deras litteratur fastställs i samråd mellan 
handledare/examinator och doktorand. Kurserna tenteras muntligt eller skriftligt. Som 
riktmärke för litteraturläsning gäller ca 225 sidor per högskolepoäng. Kurserna bör vara 
tenterade före disputation eller licentiatseminarium. 
 
Praktiska frågor kring genomförandet av studierna och tillgodoräknandet av deltagande i 
nationella och internationella kurser hanteras av handledarkollegiet. 
 
A. Ämnesrelaterade kurser 
 
Det ämnesrelaterade studiet inom kursdelen skall sikta mot fördjupade kunskaper och 
metodisk och teoretisk skolning, såvitt möjligt praktiserat utefter disciplinens bredd. 
Tonvikten kan variera, men både de historiska och arkeologiska fälten skall vara 
representerade i studiet, likaså de tre huvudsakliga kunskapsområdena Medelhavsvärldens 
förhistoriska epoker, den grekiska kulturvärlden, den romerska kulturvärlden. En orientering 
om antikreceptionen i västerlandet bör också ingå.  
 
Utbildningen skall bedrivas så att den forskarstuderande får insikt i viktiga linjer inom 
forskningen på olika områden och så att han eller hon får stöd i att självständigt utveckla ett 
teoretiskt och metodiskt perspektiv på det egna arbetet. Vidare skall studieobjekten väljas så 
att de ökar förståelsen för ämnets tvärvetenskapliga potential. 
 
Uppläggningen av studiet, inklusive examineringen, sker efter kunskapsområdena, vilka utgör 
delkurser: 

a. Medelhavsländernas förhistoriska epoker 
b. Den grekiska kulturvärlden 
c. Den romerska kulturvärlden 

 
Det teoretiska och metodiska studiet löper parallellt med dessa men behandlas som en egen 
delkurs: 

d. Teori och metod 
Här samlar och renodlar den forskarstuderande det i a-c ingående teoretiska och metodiska 
stoffet till en individuell kunskapsbank, att konfrontera med de övergripande 
teoribildningarna inom humaniora, och att kontinuerligt redovisa inför handledaren/na. 
 
B. Övrigt studium 
 
Här ingår en obligatorisk introduktionskurs för forskarstuderande, given av Området för 
humaniora och teori (7,5 hp), samt eventuella högskolepedagogiska kurser (högst 5 hp). 
Därutöver kan den forskarstuderande fritt välja kurser utanför ämnes/institutionsramen samt 
tillämpningsmoment av skilda slag som bedöms värdefulla för utbildningen; för dessa gäller 
att de tillsammans inte bör överskrida en ram om 7,5 hp samt att de inte får ersätta någon av 
kurserna a-d. 


