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NY: 2.3.4.1. Det Nye Testamentes Eksegese 1 

Der er ekstern censur. 

 

NY: 2.3.4.3. Det Nye Testamentes Eksegese 3 

 
Faglige mål 

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer: 

 indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembe-
vidst viden om Første Timotheusbrev og Romerbrevet samt de-
res kontekst, 

 forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den 
fortidige forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortol-
ker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -
interesser, 

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk ar-
bejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige 
bifag og 

 evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og ho-
vedpunkter i bifagene. 

 

Bedømmelseskriterier 

Karakteren 12 gives, når den studerende ved i den skriftlige opgave og 
ved den mundtlige prøve demonstrerer 



 

SIDE 2 AF 2  indgående viden om et udvalgt tekstafsnit og dets kontekst 
gennem en præcis oversættelse, en korrekt syntaktisk analyse, 
en parafrase uden mangler og en nøjagtig kontekstbestemmelse 
eller indgående viden om et udvalgt bifagstema, 

 klar forståelse af sammenhængen mellem tekstfortolkning og 
bifag, 

 sikker færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksege-
se under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag 
og 

 sikker evne til at formidle fortolkningen af den nytestamentlige 
tekst og hovedpunkterne i bifagene. 

Undervisning, pensum, prøver og vægtning 

1 semester à 5 ugentlige timer. 

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der 
forudsætter den studerendes aktive deltagelse. 

Pensum omfatter Første Timotheusbrev på græsk og ca. 400 sider bi-
fagsstof (tilsammen blok 1) og Romerbrevet på græsk (blok 2).  

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum god-
kendes af faglæreren. 

Ved aktiv deltagelse i undervisningen i hver af pensums to blokke 
(mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) udgår Før-
ste Timotheusbrev af eksamenspensum. 

Prøven er dels skriftlig, dels mundtlig. Det er en forudsætning for at 
deltage i den mundtlige eksamen, at den skriftlige hjemmeopgave er 
afleveret.  

Den skriftlige del af prøven består af en skriftlig hjemmeopgave (6-8 
sider), som afleveres i Absalon senest fredag kl. 12 i uge 2 (efterårs-
semestre) og fredag kl. 12 i uge 24 (forårssemestre).  

Den mundtlige del består af en prøve af højst 30 minutters varighed 
inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse med begrænsede 
hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der kan ved prøven stilles selvstændige 
spørgsmål i bifagene. Der kan ved den mundtlige prøve ikke stilles 
spørgsmål i det tekststykke, som er behandlet i den skriftlige hjemme-
opgave.  

Der er intern censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen på 
grundlag af en samlet vurdering af såvel den skriftlige som den 
mundtlige del af prøven.  

For prøven gælder desuden de generelle eksamensbestemmelser (jf. 
afsnit 3.). 

Prøven kan først absolveres, når prøverne i Latin og Græsk er bestået. 

10 ECTS. 


