
GRE2402 Gresk fagprosa (høsten 2019) 

Faglærer 
o Silvio Bär (professor i klassiske språk). 
o Tlf.: 22855338 · e-post: silvio.baer@ifikk.uio.no · kontor: GM 545. 
o Treffetid: torsdag, kl. 10:00–12:00 (ingen påmelding nødvendig). 

Generell informasjon om kurset  
o Tid og sted: torsdag, kl. 14:15–16:00, GM 141 (i ukene 34–38 og 41–45). 
o Emnebeskrivelse: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/GRE2402. 
o Kurset undervises som heisemne sammen med GRE4312 (Gresk keisertidsprosa).  
o Obligatorisk oppmøte (minst 7/10 ganger). 

Pensum 
o Vi leser utdrag (totalt ca. 60–75 sider [Teubner/OCT]) fra flere greske fagprosatekter. Siden 

emnet i dette semesteret er slått sammen med GRE4312, skal vekten legges på keisertidsprosa. 
Siden vi har begrenset undervisningskapasitet (10 i stedet for 14 dobbelttimer), skal en del av 
pensum leses i selvstudium (veiledning og treffetider kan tilbys etter behov). 

o Obligatorisk undervisningsmateriale (primær- og sekundærlitteratur, handouts, osv.) deles ut i 
timen og gjøres tilgjengelig i Canvas i løpet av semesteret. Canvas skal sjekkes jevnlig. 

o Det anbefales at studentene leser Simon Swain, Hellenism and Empire: Language, Classicism, 
and Power in the Greek World, AD 50–250 (Oxford: Clarendon Press, 1996), som bakgrunns-
lesning.  

o Studentene bes om å forberede/oversette Lukians Drømmen og Hyllest til flua til første under-
visningstime (i Hopkinsons utgave, inkl. introduksjon og kommentar: Neil Hopkinson [utg., 
komm.], Lucian: A Selection, Cambridge: CUP, 2008 [relevante utdrag finnes i Canvas]). 

o Detaljert undervisningsplan kommer i andre undervisningsuke. 

Obligatoriske aktiviteter 
Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Det forventes at du deltar aktivt 
i undervisningen gjennom  

o ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser); 
o kritisk lesning (sekundærlitteratur); 
o jevnlige, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner; høytlesning. 

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obli-
gatoriske undervisningsaktiviteter: 

o fremmøte og aktiv deltakelse på seminarene, minst 7/10 ganger; 
o muntlig presentasjon (ca. 30 min.) av en gresk forfatter/tekst som ikke er på klassepensum. 

Eksamen 
Eksamensform er mappeeksamen. Mappen skal inneholde: 

o Klasseromsprøve (oversettelse fra gresk til norsk, ca. 1 time) etter siste undervisningsuke 
(pensum: alle tekster fra klassepensum). Eksamensdato avtales i begynnelsen av semesteret. 

o Oversettelse (skriftlig innlevering) av 10 sider (Teubner/OCT) fra en gresk forfatter/tekst som 
ikke er klassepensum (men kan være identisk med den som ble presentert muntlig), i slutten av 
semesteret, etter klasseromsprøven. 

 


