
Den romerska staden 
Kurs på avancerad nivå vid svenska institutet i Rom, VT 2010, 7,5 hp 
 
Kursen behandlar den romerska staden från ca 200 f Kr till 500 e Kr med fokus på Rom, Pompeji 
och Ostia. Stadsutvecklingen och dess drivkrafter samt stadens sociala och funktionella aspekter 
kommer att stå i centrum. Kursen är fakultetsöverskridande och riktar sig till studenter på 
avancerad nivå där fördjupad kunskap om den romerska staden kan vara berikande.  

Kursen inleds med två veckors nätbaserad distansundervisning som ägnas förberedelse av 
muntlig och skriftlig huvuduppgift. Därefter följer tre veckors undervisning vid Svenska Institutet 
i Rom i form av föreläsningar, seminarier och exkursioner till arkeologiska platser. 
Undervisningen är obligatorisk.  

Studenterna får ett stipendium för att täcka omkostnader. Bostad i Rom och under exkursioner 
samt resekostnader i Italien bekostas av institutet. En stor del av kursen bedrivs i form av 
heldagar i fält. 
 
Behörighet 
Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett ämne, inom humanistisk, 
samhällsvetenskaplig, juridisk och teologisk fakultet eller teknisk högskola. Kursen går att söka 
både som del i ett masterprogram och som enskild kurs.  
 
Urval 
Urval sker baserat på kursens relevans inom studenternas utbildningsinriktning där särskild vikt 
fästs vid planerat eller fullbordat examensarbete. Till ansökan ska bifogas en skriftlig motivering 
av på vilket sätt kursen är relevant för den sökande.  
 
Period 
VT 2010, vecka 4-8, varav vecka 6-8 i Italien, 7,5 hp, helfart.  
 
Examination 
Examination sker dels genom en huvuduppgift som presenteras både muntligt och skriftligt, dels 
genom fortlöpande muntliga examinationer. Kursen inleds i Sverige med två veckors arbete på 
huvuduppgiften.  
 
Ansökan 
Kursen kan ansökas via universiteten i Stockholm och Uppsala. Ta kontakt med institutionen för 
arkeologi och antikens historia vid respektive universitet för mer information om ansökan. Sista 
ansökningsdag är den 15 oktober 2009. 
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Samt seminarielitteratur enligt lärarens anvisningar. Urval av litteratur i samband med arbete på 
redovisningsuppgift görs i samråd med läraren. 
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