EPIGRAFIK
Ph.d.-kursus i Athen, 11.-18. maj 2014
Kurset i græsk epigrafik er tænkt som et redskabskursus til ph.d.-studerende i de forskellige
antikdiscipliner, som antikhistorie, klassisk arkæologi, klassisk filologi, teologi m.fl. Kurset udbydes fortrinsvis til ph.d.-studerende i Norden.
Deltagerne introduceres til de basale metoder og hjælpemidler inden for studiet af græsk epigrafik, og de får i udstrakt grad mulighed for at studere indskrifter på grundlag af originalt materiale
på det epigrafiske museum, i Dionysos-teatret, på Kerameikos, i Amphiareion i Oropos samt i
indskriftssamlingen på British School i Athen.
Kurset afvikles på det Danske Institut i Athen, og epigrafikforskere fra de andre nordiske institutter har givet tilsagn om foredrag. Underviserne og foredragsholderne er førende kapaciteter
inden for græsk epigrafik. Deltagerne får gennem kurset kendskab til såvel de nordiske institutter
i Athen som det nordiske bibliotek.
I forbindelse med kurset vil de ph.d.-studerende præsentere deres projekter eller et aspekt heraf,
og der bliver mulighed for at diskutere projektet med såvel andre ph.d.-studerende som underviserne. Ved tilmelding til kurset skal deltagerne udarbejde et kort resume af deres projekt (max.
300 ord), som grundlag for den mundtlige fremlæggelse (15 min.). Oplægget kan være ”work in
progress”.
Praktisk information

Det er en forudsætning, at deltagerne har et basalt kendskab til græsk, f.eks. propædeutik.


Deltagere skal påregne et gebyr på 500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med kurset.
Alle deltagerne afholder selv udgifter til rejse, logi og forplejning.



Deltagerne vil i god tid inden kurset få tilsendt oplysninger vedr. forberedelse til kurset.



Deltagelsen modsvarer 3 ECTS.



Sprog: Nordiske sprog og engelsk.

Tilmelding
E-mail resume til Eva Mortensen (klaem@hum.au.dk)
senest den 1. marts 2014. Spørgsmål kan endvidere
rettes til Birte Poulsen (klabp@hum.au.dk).
Arrangør: Ph.d.-programmet Historie, Arkæologi og Klassiske Studier ved Aarhus Universitet / Birte Poulsen, Klassisk arkæologi, Aarhus Universitet (ansvarlig), i samarbejde med Vincent Gabrielsen, Københavns Universitet &
Signe Isager, Syddansk Universitet.

