
Emner fra 40-gruppen ”Roma og Norge i middelalderen”

(40 ROMA)

Undervisning i og om Roma 
våren 2006 



Informasjonsmøte:

1. Studieopplegg våren 2006
– Faglig innhold
– Studieplan, pensum
– Roma-oppholdet: praktiske opplysninger

2. Hvordan kan 40-gruppen brukes i en BA-grad? 

3. Praktisk informasjon om søknadsfrist osv.





Emnegruppen 40 ROMA

MAS 2000
Urbi et orbi: Pavedømmet i middelalderen

tverrfaglig

MAS 2001
Veien til Roma: Middelalderens pilegrimer

tverrfaglig

ROMA 2010
Kristen ikonografi

kunsthistorisk

3 emner tas som "pakke"
30 studiepoeng i vårsemesteret:

MAS 1520
Middelalderens klostre: religion og kultur

tverrfaglig

40 ROMA
Norge og Roma i middelalderen





ROMA 2010 Kristen ikonografi

• Innføring i middelalderkunstens 
billedspråklige vokabular fra den tidligste  
kristne kunst til høymiddelalderen

• Drøfting av ulike former for visuelle tegn 
og uttrykksmåter slik de kommer til uttrykk 
i romerske monumenter (mosaikk, maleri, 
skulptur, bokmaleri)





MAS 2000: Urbi et orbi. 
Pavedømmet i middelalderen

• Perspektiv: 
– Pavemakt i middelalderen: Politisk historie
– På Peters stol: Kirkelig organisasjon
– Kanonisk rett
– Seremoniell / liturgi i Roma
– Romas biskop: Paven som 

byutvikler/byggherre/oppdragsgiver for kunst





MAS 2001: Veien til Roma

• Perspektiv:
– Pilegrimsvesenet som religionssosiologisk 

fenomen
– Pilegrimsreisen i middelalderlitteraturen
– Roma som pilegrimsmål: hvordan og hvorfor 

(Hvor gikk pilegrimsveiene? Hva så
pilegrimene?)

– Nordiske pilegrimer 



Hva studerer dere? 

• Kildetekster på latin og norrønt / i 
oversettelse

• Monumenter i Roma
• Arkeologiske gjenstander
• Historisk, teologisk, religionshistorisk, 

kunsthistorisk og filologisk 
forskningslitteratur







•Innlevering av semesteroppgaver for 
MAS 2000 og MAS 2001 den 2. juniJuni

MAS 2000/
MAS 2001

•Selvstudium og skriveseminarerMai

MAS 2000/
MAS 2001

•Selvstudium i uke 15
•Påske i uke 15
•Undervisning i Oslo begynner igjen 
•20. april

April

MAS 2000/
MAS 2001

•Undervisning i Roma sammen med UiB i 
uke 10
•Innlevering av rapporter og avslutning av 
undervisning i Roma 17. mars
•Selvstudium i uke 12 og 13. 

Mars

ROMA 2010•Undervisningsstart Roma 6. Februar.
•Eksamen ROMA 2010 i uke 9

Februar

MAS 2000/
MAS 2001

•Undervisningsstart Oslo 17. januar. 
•Utdeling av semesteroppgaver og 
rapporter

Januar



Det norske institutt i Roma (DNIR)

• Studentene tilbys:

– Arbeidsplass på
biblioteket

– Tilgang til pc-stue 
(aksess til UiO)

– Tilgang til kjøkken,  
oppholdsrom og 
terrasser



Hva koster Roma-oppholdet? 
• Dekkes av studentene:

– Flyreise Oslo-Roma, fra kr. 
1800

– Boutgifter 6 uker, fra kr. 
5000 

– Mat 
– Transport i Roma

• Dekkes av UiO:
– Ekskursjoner
– Mottagelse, evt fest ved 

avslutning av oppholdet

• Mulighet for tilskudd:

• Lånekassen:
– reisetillegg  til én reise tur-

retur fra Norge til Roma, 70 
prosent som stipend og 
resten som lån

– basisstøtte (stipend og 
lån) som om du studerer i 
Norge 

• Div. privat legater og 
stipend



Priseksempel leilighet 
eller Bed & Breakfast

Seng i dobbeltrom, 6 uker:
620 eu ( ca 5000 kr)  

Enkeltrom, 6 uker: 
900 eu ( ca 7200 kr)

Deltagerne skaffer selv sitt bosted. 
DNIR er behjelpelig med formidling av 
kontakter (leiebyråer og privatpersoner)


