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Formelle krav:

Omfang: 7-9 sider. Tilrådd skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.
Litteraturlista vert ikke rekna med i det totale talet på sider.
Oppgåva vert vurdert med karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
Oppgåvesvar utan tilvising til kjelder (noteapparat og litteraturliste) blir ikkje godkjent. 
Alle oppgåvesvara må vidare oppfylle dei formelle krava til akademisk skriving. For
utfyllande informasjon, sjå: https://www.ub.uio.no/skrive-referere/index.html
Du skal levere oppgåvesvaret som éi .pdf-fil.
sjå: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

 NB. Du kan velje målform øvst til høgre.    
 

https://www.ub.uio.no/skrive-referere/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/
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1 Oppgavetekst/Exam tasks
Du skal kun svare på éi (1) av dei fire oppgåvene.
Vi oppfordrer til, men krev ikkje, at du svarer på engelsk på dei oppgåvene som er gitt på engelsk.
 
Enten:
Oppgåve 1
What do the buildings and architecture of Augustan-era Rome reveal about the concerns, values,
and ideologies of the Augustan Principate? Answer with reference to at least three buildings and
include illustrations where relevant for your argument.
 
Eller:
Oppgåve/task 2
Gjer greie for skikken med gjenbruk av byggemateriale (spolia) i romersk arkitektur i seinantikk og
mellomalder, og gje minst tre illustrerande eksempel frå ulike bygg i Roma. Drøft praktiske,
estetiske og ideologiske sider ved dette fenomenet, og diskuter om motivasjonen for spoliebruk
endrar seg fra seinantikk til høgmellomalder. Bruk illustrasjoner som kastar lys
over argumentasjonen.

 
Eller:
Oppgåve 3
Vel ut ei mosaikkutsmykking i ein av Romas kyrkjer mellom 500 og 1300, skildre ikonografien og
gjer greie for mosaikken sin historiske kontekst. Bruk illustrasjonar. Drøft korleis den visuelle
retorikken fungerer og korleis mosaikken heng saman med kirkerommet sin funksjon og den
romerske dekorative/ikonografiske tradisjonen.

 
Eller:
Oppgåve/task 4
Write an essay in which you introduce the phenomenon of papal urban planning in Rome (i.e.
popes undertaking sustained efforts to improve the city), relating this topic to relevant historical
events and contexts (including the Renaissance and Counter-Reformation) and reflecting on why
the papacy would be interested in developing the city. Make sure to at least include the following
themes in your answer: (1.) urban hygiene, (2.) infrastructure (roads and water supply), and (3.)
monumental building. Discuss these themes by analyzing relevant examples of your own choice
(i.e. projects developed by individual popes).

 

 

Det er høve til å laste opp følgjande filtypar: .pdf  Maksimal filstorleik er 2 GB.

 Vel fil for opplasting
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Maks poeng: 0


