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Deel B: opleidingsspecifiek deel 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Gegevens opleiding  
1.   De opleiding Oudheidstudies (Classics and Ancient Civilizations) CROHOnummer 60821 

wordt in voltijdse vorm verzorgd en in het Engels uitgevoerd.  
2.  De opleiding heeft een omvang van 60 EC. 
3.   Een onderwijseenheid omvat 6 EC.  
4.  De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 
  - Ancient History 
  - Ancient Studies 
  - Classics 
5. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, als een 

joint programme, binnen het samenwerkingsverband genaamd ACASA. 
 
Artikel 1.2 Instroommoment  
De opleiding wordt aangeboden met ingang van het eerste semester van een studiejaar  
(1 september)  
 
 
2. Doelstellingen en eindtermen van de opleiding 
 
Artikel 2.1 Doelstelling opleiding 
Zie bijlage 1  
 
Artikel 2.2 Eindtermen 
Zie bijlage 1 
 
 
3. Nadere toelatingseisen 
 
Artikel 3.1 Toelatingseisen  
1. Toelaatbaar tot de masteropleiding is degene die aantoont te beschikken over de hierna 

vermelde eisen aan kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelorgraad, 
behaald aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs:  
a. Kennis van de geschiedenis, cultuurgeschiedenis en materiële cultuur van de oude culturen 
en samenlevingen in het Middellandse zeegebied (circa 3000 v. Chr. tot 600 n. Chr.), met 
name hun historische, archeologische, filosofische, godsdienstige en talige aspecten. 
b. Inzicht in de methoden en technieken, waarmee de genoemde culturen worden bestudeerd, 
zodat studenten de wetenschappelijke discussie op deze terreinen kunnen volgen en 
evalueren, en –meer algemeen– inzicht in de waarden die aan het wetenschapsproces ten 
grondslag liggen. 
c. Vaardigheden: om de wetenschappelijke discussie op het betreffende vakgebied te volgen 
en op interdisciplinaire wijze te evalueren, om zelfstandig informatie te verzamelen, kritisch te 
wegen en zorgvuldig te interpreteren, en om te rapporteren in woord en geschrift over een 
wetenschappelijk vraagstuk. 

2.  Of een belangstellende voldoet aan de toelatingseisen wordt onderzocht door de 
toelatingscommissie.  

3.  Naast de vereisten, vermeld in het eerste lid beoordeelt de commissie de verzoeken tot 
toelating ook op de volgende criteria:  
a. cijferlijst (scan van het origineel)  
b. motivatiebrief  
c. curriculum vitae 

4.  Aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid, voldoet in ieder geval degene die een 
bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs heeft behaald van Oudheidkunde, 
Archaeology, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Geschiedenis.  
Toelating op basis van een ander, verwant bachelordiploma is ter beoordeling van de 
Toelatingscommisie.  
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5.  Indien de bedoelde masteropleiding verschillende programma’s kent, kan voor toelating tot elk 
van de programma’s een met succes afgeronde afstudeerrichting of minor in de 
bacheloropleiding als aanvullende eis worden aangewezen. 

  
MA Classics & Ancient Civilizations: Programma Classics 
Een meer gespecialiseerde en gedegen kennis van en inzicht in de Griekse en Latijnse taal en 
literatuur, alsook inzicht in de methoden en technieken van de Griekse en Latijnse taalkunde, 
tekstoverlevering, editietechniek en letterkunde. 
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programma Ancient History 
Een meer gespecialiseerde en gedegen kennis van en inzicht in de Oude Geschiedenis 
(zodanig dat die gelijk is aan die van de bachelor Geschiedenis die de major Oude 
Geschiedenis heeft gekozen).  
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programma Ancient Studies, Specialization 
Ancient Studies & Greek of Programme Ancient Studies, Specialization Ancient Studies 
& Latin 
Een meer gespecialiseerde en gedegen kennis van en inzicht in de Griekse resp. Latijnse taal, 
taalkunde en letterkunde (zodanige dat deze gelijk is aan die van de bachelor GLTC). 
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programm Ancient Studies, Specialization Ancient 
Studies & Babylonian/Assyrian 
Een meer gespecialiseerde en gedegen kennis van en inzicht in de Mesopotamische talen en 
culturen (Babylonisch en Assyrisch) met nadruk op de latere fasen.  
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programma Ancient Culture and Society 
Een meer gespecialiseerde en gedegen kennis van en inzicht in de oude geschiedenis en 
archeologie van het Mediterrane gebied en/of het oude Nabije Oosten. 

 
6. Bij aanvang van de opleiding dient gegadigde het bachelorprogramma dan wel het schakel-

/premasterprogramma, dat toegang geeft tot de opleiding volledig te hebben afgerond.  
 
 Artikel 3.2 Schakel-/premasterprogramma  
1.  Degene die over een bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat in voldoende mate 

overeenkomt met het vakgebied van de masteropleiding, kan toelating verzoeken tot de 
premasteropleiding. 

2. Voor de omvang en de onderwijseenheden van het premasterprogramma zie bijlage. Het 
premaster- assessment is onderdeel van de toelating tot het premasterprogramma. Dit 
assessment is bindend. 

3. Een bewijs van een met goed gevolg afgeronde premasteropleiding (geldigheid één jaar) geldt 
als bewijs van toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in het aansluitende studiejaar. 

 
Artikel 3.3 Uiterste termijn aanmelding 
Een gegadigde dient via Studielink een verzoek in te worden toegelaten tot de opleiding voor 1 juni.  
 
Artikel 3.4 Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige masteropleidingen 
N.v.t.  
 
Artikel 3.5 Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen 
1.  Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed gevolg 

afleggen van één van de volgende examens of een equivalent daarvan:  
-  IELTS: 7.0, met een minimum van 6.5 op ieder onderdeel 
- TOEFL paper based test: 600, met een minimum van 55 op ieder onderdeel en 4.0 in 

TWE 
- TOEFL internet based test: 100, met een minimum van 20-23 op ieder onderdeel  
- Cambridge Advanced English: A, B of C.  

2.  Vrijstelling van het in het eerste lid genoemd examen Engels wordt verleend aan degene die 
bij aanvang van de opleiding 
- niet langer dan twee jaar geleden heeft voldaan aan de eisen van de VU-test Engelse 

Taalvaardigheid TOEFL ITP, minimaal met de scores zoals bepaald in het eerste lid, 



16-17 Onderwijs- en examenregeling Master Oudheidstudies  
   

5 
 

of  
- een vooropleiding secundair of tertiair onderwijs heeft genoten in een Engelstalig land 

dat als zodanig is vermeld op de website van de VU, of 
- over een diploma ‘international baccalaureate’ (Engelstalig) beschikt. 
- een Bachelordiploma Engelse Taal en Cultuur heeft behaald aan een Nederlandse 

universiteit. 
- een Bachelordiploma Literatuur en Samenleving met de afstudeerrichting Engels: 

Literature and Society heeft behaald aan de VU of  
- een minor Engels aan de VU Amsterdam heeft gevolgd en daarvoor 30 EC heeft 

gehaald. 
 
Artikel 3.6 Vrij programma  
1.  De student heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een eigen 

onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van de door de opleiding voorgeschreven 
onderwijsprogramma’s.  

2. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 
examencommissie die daarvoor het meest in aanmerking komt. 

3. Het vrije programma wordt door de student samengesteld uit de onderwijseenheden die door 
de Vrije Universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs worden verzorgd en heeft 
ten minste de omvang, breedte en diepgang van een reguliere masteropleiding.  

4.  Om in aanmerking te komen voor de mastergraad dient in ieder geval voldaan te zijn aan de 
volgende voorwaarden: 
a. tenminste 48 EC uit de reguliere onderwijsprogramma’s zijn behaald;  
b. het niveau van het programma voldoet aan de doelstellingen en eindtermen die gelden 

voor de opleiding waar de student is ingeschreven. 
  
 
4. Opbouw van het curriculum 
 
Artikel 4.1 Samenstelling opleiding  
Zie bijlage 2. 
 
Artikel 4.2 Verplichte onderwijseenheden 
Zie bijlage 2. 
 
Artikel 4.3 Praktische oefening 
N.v.t. 
 
Artikel 4.4 Keuzeruimte 
De student kan, zonder voorafgaande toestemming van de examencommissie de volgende 
keuzevakken volgen. Zie bijlage 3. 
 
De student die een ander vak wil volgen, dan de genoemde onderwijseenheden, dient vooraf 
schriftelijk toestemming van de examencommissie verkregen te hebben. 
 
Artikel 4.5 Volgordelijkheid tentamens 
Een student moet minimaal 24 EC hebben behaald alvorens begonnen mag worden aan de 
masterscriptie. 
 
Artikel 4.6 Deelname aan praktische oefening en werkgroepbijeenkomsten 
1.  In geval van een practicum is de student verplicht ten minste 80% van de 

practicumbijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de student minder dan 80% heeft bijgewoond 
dient het practicum opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de examencommissie 
aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 

2.  In geval van werkgroepbijeenkomsten met opdrachten is de student verplicht ten minste 80% 
van de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de student minder dan 80% heeft 
bijgewoond dient de werkgroep opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de 
examencommissie aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 

3.  In bijzondere gevallen kan de examencommissie, op verzoek van de student, van deze 
verplichting vrijstelling verlenen in geval het onderzoek naar en de beoordeling van de 
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beoogde vaardigheden naar haar oordeel ook kan plaatsvinden bij een geringer 
deelnamepercentage, al dan niet onder oplegging van aanvullende eisen. 

 
Artikel 4.7 Maximale vrijstelling 
Maximaal 12 studiepunten van het onderwijsprogramma kunnen worden behaald op basis van 
verleende vrijstellingen. 
 
Artikel 4.8 Geldigheidsduur resultaten  
De geldigheidsduur van tentamens en vrijstellingen voor tentamens is beperkt.  
Zie Deel Facultaire deel, artikel 4.8 
 
Artikel 4.9 Graad 
Aan de student die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Arts 
verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. Ingeval het een gezamenlijke 
opleiding (‘joint degree’) betreft, wordt dat vermeld op het getuigschrift. 
 
 
5. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 5.1 Wijziging en periodieke beoordeling  
1.  Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling wordt door het faculteitsbestuur 

vastgesteld na advies van de desbetreffende opleidingscommissie. Het advies wordt in 
afschrift verzonden aan het bevoegde medezeggenschapsorgaan. 

2.  Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling behoeft de instemming van het bevoegde 
medezeggenschapsorgaan op de onderdelen die niet de onderwerpen van artikel 7.13, 
tweede lid onder a t/m g en v WHW betreffen en de toelatingseisen tot de masteropleiding.  

3.  Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling kan slechts betrekking hebben op een 
lopend studiejaar, indien de belangen van de studenten daardoor niet aantoonbaar worden 
geschaad.  

 
Artikel 5.2 Overgangsbepaling  
In afwijking van de vigerende onderwijs- en examenregeling gelden voor de studenten die met de 
opleiding zijn begonnen onder een eerdere onderwijs- en examenregeling de volgende 
overgangsbepaling: 

1. Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen, wordt na het laatste onderwijs 
in dit vak nog eenmaal de gelegenheid geboden het tentamen in dit vak af te leggen. 

 
Artikel 5.3 Bekendmaking  
1.  Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, 

alsmede van elke wijziging daarvan.  
2.  De onderwijs- en examenregeling wordt geplaatst op de website van de faculteit.  
 
Artikel 5.4 Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2016.  
  
 
Advies opleidingscommissies, d.d. 13 juni 2016 
Instemming bevoegd medezeggenschapsorgaan, d.d. 28 juni 2016 
  
Aldus vastgesteld door het faculteitsbestuur op 30 juni 2016 
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Bijlagen 
1. Doelstelling opleiding en eindtermen 
2. Programmering Master Classics and Ancient Civilizations  
3. Overzicht keuzevakken 

 
 
 
Bijlage 1: Doelstelling opleiding en eindtermen 
 
De masteropleiding Classics and Ancient Civilizations (Oudheidstudies) heeft een omvang van 60 ec 
en bouwt voort op de basis van kennis, inzicht en vaardigheden die tijdens de bacheloropleiding is 
gelegd. 
De masterstudent Classics and Ancient Civilizations verkrijgt gespecialiseerde kennis op het gebied 
van de Oudheid. In het programma GLTC (Classics) ligt het accent op Griekse en Latijnse Taal en 
Cultuur, in het programma Oudheidkunde (Ancient Studies) ligt het accent hetzij op archeologisch-
historische vakken, hetzij op één oude taal uit het onderzoeksgebied, te weten Latijn, Grieks of 
Babylonisch-Assyrisch. 
Het vakgebied van de opleiding Classics and Ancient Civilisations omvat de talen, culturen en 
geschiedenis van het Middellandse Zeegebied, met inbegrip van West-Europa en West-Azië, in de 
Oudheid.  
 
De eindkwalificaties van de opleiding zijn als volgt: 
  
a. academisch denk- en werkniveau 
De student die de masteropleiding heeft afgerond: 
1. beschikt over gedegen kennis van het geesteswetenschappelijk onderzoek;  
2. is in staat verschillende theoretische visies over een onderwerp uiteen te zetten en daarover 

een eigen standpunt te bepalen; 
3. is in staat om zelfstandig te werken, alsmede volwaardig te functioneren in teamverband; 
4. heeft kennis van en inzicht in de intellectuele en academische waarden die aan onderzoek ten 

grondslag liggen, zoals een kritische instelling, integriteit, vasthoudendheid en creativiteit. 
  
b. vakspecifieke eindtermen 
De student die de masteropleiding heeft afgerond:  
1. heeft een gedegen overzicht van het vakgebied;  
2. heeft een grondige kennis van een specialisatie binnen de opleiding, dan wel een gedegen 

kennis op het snijvlak van twee specialisaties binnen vakgebied;  
3. heeft de vaardigheid om zelfstandig problemen in hedendaagse debatten op het terrein van het 

vakgebied te signaleren, formuleren, analyseren en oplossingen aan te dragen. De student is 
tevens in staat gerichte onderzoeksvragen te formuleren en deze te presenteren in een 
onderzoeksplan.  

4. heeft de vaardigheid de relevante vakliteratuur rond een onderwerp te vinden, te verwerken en 
kritisch te beoordelen; 

5. heeft de vaardigheid om onderzoek op het vakgebied uit te voeren en daarover schriftelijk en/of 
mondeling te rapporteren op een wijze die voldoet aan de gebruikelijke disciplinaire normen. 
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Bijlage 2 Programmering Master Classics and Ancient Civilizations 2016-2017 
 
Masterspecialisaties Oudheid 2016/2017 
RH/27052016 
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programme Classics 

 
 

 
period 1 

 
period 2 

 
period 3 

 
period 4 

 
period 5 + 6 

 

Year 1 
 

 

Interdiscipli-
nary Seminar: 
Rulers Ideology 
and 
Representation 
(6 ec) 

 

Greek Literature 
(6 ec) 
 

 

Term 
Paper  
or 
 
Tutorial 
or 

 

Latin Literature 
or 
Latin Epigraphy 
on location 
(Rome)  
(6 ec)  
 

 

Reception of 
Classical 
Literature 
(6 ec) 

 
 
 

 

Methodology: 
Intertextuality 
and Classical 
Storytelling  
(6 ec) 
 

 

Greek and Latin 
Linguistics  
(6 ec) 
 

Greek 
Epigrapy 
(Athens) 
(6 ec)  
 

 

 
Thesis 
 

 

 
(18 ec) 

 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programme Ancient History 

 
 

 
period 1 

 
period 2 

 
period 3 

 
period 4 

 
period 5 + 6 

 

Year 1 
 

 

Interdiscipli-
nary Seminar: 
Rulers Ideology 
and 
Representation 
(6 ec) 
 

 

Great Debates  
(6 ec) 

 

Term Paper  
(6 ec) 
 

 

City Life in the 
Roman Empire 
(6 ec) 
 

 

Tutorial  
or 
Elective 
(6 ec) 
 

 
 
 

 

A City full of 
Gods: Religion 
in Athenian 
Democracy  
(6 ec) 
 

 

From Constantine 
to Muhammad: 
Religion & 
Society in Late 
Antiquity  
(6 ec) 
 

  

 
Thesis 
 
 

 

 
(18 ec) 

 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programme Ancient Studies, Specialization Ancient 
Studies & Greek 

 
 

 
period 1 

 
period 2 

 
period 3 

 
period 4 

 
period 5 + 6 

 

Year 1 
 

 

Interdiscipli-
nary Seminar: 
Rulers Ideology 
and 
Representation 
(6 ec) 
 

 

Great Debates  
(6 ec) 

 

Term 
Paper  
or 
 
Tutorial 
or 

 

Elective 
(6 ec) 
 

 

Reception of 
Classical 
Literature 
(6 ec) 

 
 
 

 

Methodology: 
Intertextuality 
and Classical 
Storytelling  
(6 ec) 
 

 

Greek Literature 
(6 ec) 
 

Greek 
Epigrapy 
(Athens) 
(6 ec)  
 

 

 
Thesis 
 
 

 

 
(18 ec) 
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MA Classics & Ancient Civilizations: Programme Ancient Studies, Specialization Ancient 
Studies & Latin 

 
 

 
period 1 

 
period 2 

 
period 3 

 
period 4 

 
period 5 + 6 

 

Year 1 
 

 

Interdiscipli-
nary Seminar: 
Rulers Ideology 
and 
Representation 
(6 ec) 
 

 

Great Debates  
(6 ec) 

 

Term 
Paper  
or 
Tutorial 
(6 ec)  
 

 

Latin Literature 
or 
Latin Epigraphy 
on location 
(Rome) 
(6 ec)  
 

 

Reception of 
Classical 
Literature 
(6 ec) 

 
 
 

 

Methodology: 
Intertextuality 
and Classical 
Storytelling  
(6 ec) 
 

 

Greek and Latin 
Linguistics  
(6 ec) 
 

  

 
Thesis 
 
 

 

 
(18 ec) 

 
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programme Ancient Studies, Specialization Ancient 
Studies & Babylonian/Assyrian Languages 

 
 

 
period 1 

 
period 2 

 
period 3 

 
period 4 

 
period 5 + 6 

 

Year 1 
 

 

Interdiscipli-
nary Seminar: 
Rulers Ideology 
and 
Representation 
(6 ec) 
 

 

Great Debates  
(6 ec) 

 

Term 
Paper  
(6 ec) 

 

Confrontation 
between Greek 
and Near Eastern 
Civilizations 
(6 ec) 
 

 

Tutorial  
or 
Elective 
(6 ec) 
 

 
 
 

 

Master Seminar 
Akkadian 1  
(6 ec) 
 

 

Master Seminar 
Akkadian 2  
(6 ec) 

  

 
Thesis 
 
 

 

 
(18 ec) 

 
 
MA Classics & Ancient Civilizations: Programme Ancient Studies, Specialization Ancient 
Culture and Society 

 
 

 
period 1 

 
period 2 

 
period 3 

 
period 4 

 
period 5 + 6 

 

Year 1 
 

 

Interdiscipli-
nary Seminar: 
Rulers Ideology 
and 
Representation 
(6 ec) 
 

 

Great Debates  
(6 ec) 

 

Term 
Paper  
or 
Tutorial 
(6 ec) 

 

Elective  
(6 ec) 

 

Elective 
(6 ec) 

 
 
 

 

Elective  
(6 ec) 

 

Elective  
(6 ec) 

  

 
Thesis 
 
 

 

 
(18 ec) 
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Bijlage 3: Overzicht Keuzevakken 

Ancient Studies 
 
Study programme 
You can tailor your Master’s programme in Ancient Studies to suit your own interests by a 
choice from one of the following specializations:  

• Ancient Culture and Society 
• Ancient Studies & Babylonian/Assyrian 
• Ancient Studies & Greek 
• Ancient Studies & Latin 

‘Ancient Culture and Society’ is designed for students who wish to study ancient 
societies and civilizations in broader perspective. In the remaining three specializations 
students choose a specific region and/or cultural tradition (Mesopotamian, Greek, Roman), 
including the study of the pertinent language. 
 
 
Ancient Culture and Society 
Obligatory modules: 
Period 1: Core course ‘Interdisciplinary Seminar: Rulers’ Ideology and Representation’ 
Period 2: Core course ‘Great Debates in Ancient Historical Studies’ (introduction to a number 
of important debates among ancient historians and other students of Antiquity) 
Period 3: Term paper 
Periods 4-6: Master’s thesis 
 
Electives: 
The student draws up the remainder of his programme by making a choice from the courses 
and tutorials offered in the framework of ACASA. Students need to choose four electives, to 
be evenly distributed over the periods 1,2, 4, and 5. 
 
Period 1: 

• A course on a topic from Greco-Roman History that will be specified in due course 
• From Christ to Constantine  
• The Objects of Religion: Material Culture at Sanctuaries 
• Approaches to the Late Iron Age and Roman Countryside: Historical Landscape and 

Archaeological Heritage 
• Archaeology, Museums and the Public 
• History of Philosophy: Beauty and Truth (and the Good). The aesthetics of rational being 

 
Period 2: 

• From Constantine to Muhammad: Religion and Society in Late Antiquity  
• Ceramics in Archaeology 
• Homeric Greece: Epics, Archaeology and the Wider Mediterranean World 
• Perspectives and Biographies of Landscapes 
• Imagining the Superhuman in Context 

 
Period 4: 

• City Life in the Roman Empire 
• Confrontations between Greek and Near Eastern Civilizations 
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• Conflict Archaeology 
• The Beginning of Jewishness 

 
Period 5: 

• Greek Elite Culture in the Roman Empire 
• Ancient Near Eastern History (tutorial about a subject from ANE history) 
• Archaeology and Society  
• Money in the Ancient World 

 
 
The student may expect that approval will be given without further ado to advised 
combinations of electives. These are 

• The Greek World from Homer to Herodes Atticus. Electives: ‘Course on a topic from Greco-
Roman history’ (period 1), ‘Homeric Greece’ (period 2), ‘Confrontations between Greek and 
Eastern Civilizations’ (period 4), and ‘Greek Elite Culture in the Roman Empire’ (period 5). 

• The Roman World from Numa to Muhammad. Electives: ‘From Christ to Constantine’, 
‘Approaches to the Late Iron Age and Roman Countryside’ or ‘The Objects of Religion’ 
(period 1), ‘From Constantine to Muhammed’ (period 2), ‘City Life in the Roman Empire’ 
(period 4), ‘Greek Elite Culture in the Roman Empire’(period 5). 

• Greek and Roman Archaeology. Electives: ‘The Objects of Religion’ or ‘Approaches to Late 
Iron Age and Roman Countryside’ (period 1), ‘Homeric Greece’, ‘Ceramics in Archaeology’ 
or ‘Perspectives and Biographies of Landscapes’ (period 2), ‘Conflict Archaeology’ (period 
4), and ‘Money in the Ancient World’ (period 5). 

• Ancient Religions. Electives: ‘The Objects of Religion’ (period 1), ‘Imagining the 
Superhuman in Context’ (period 2), ‘The Beginning of Jewishness’ (period 4), ‘Ancient Near 
Eastern History’ (period 5). 

• From Christ to Constantine. Electives: ‘Rise of Christianity 1’ (period 1), ‘From Constantine 
to Muhammad’ (period 2), ‘The Beginning of Jewishness’ (period 4), ‘Ancient Near Eastern 
History’ (period 5).  

• Intellectual Life in Antiquity. Electives: ‘History of Philosophy: Beauty and Truth (and the 
Good). The aesthetics of rational being’ (period 1), ‘Imagining the Superhuman in Context’ 
(period 2), ‘The Beginning of Jewishness’ (period 4), and ‘Greek Elite Culture in the Roman 
Empire’ (period 5). 

 
 
Ancient Studies & Babylonian/Assyrian 
 
This specialization is only available for students with a BA in Ancient Studies with a major in 
Babylonian/Assyrian, or a BA in Ancient Civilizations of the Mediterranean World (track Languages 
and Cultures of Ancient Mesopotamia and Anatolia) from Leiden University. Students from abroad 
with a comparable BA (in Assyriology) are also welcome. We advise foreign students to contact the 
staff right in advance in order to discuss eligibility. 

Obligatory modules: 
Period 1: Core course ‘Interdisciplinary Seminar: Rulers’ Ideology and Representation’ 
Period 2: Core course ‘Great Debates in Ancient Historical Studies’ (introduction to a number 
of important debates among ancient historians and other students of Antiquity) 
Periods 1 and 2: Master Seminars Akkadian 1 and 2. 
Period 3: Term paper. 
Periods 4-6: ‘Confrontations between Greek and Near Eastern civilizations’; tutorial about a 
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subject from the history of the Ancient Near East; Master’s thesis. 
 
 
Ancient Studies & Greek 
 
This specialization is only available to students with a BA in Ancient Studies with a major in Greek or 
a BA in Greek and Latin Language and Culture.  
 
Obligatory modules: 
Period 1: Core course ‘Interdisciplinary Seminar: Rulers’ Ideology and Representation’ 
(working title); ‘Methodology: Intertextuality and Classical Storytelling’ (on intertextuality 
and narratology of classical texts, Greek and Latin). 
Period 2: Core course ‘Great Debates in Ancient Historical Studies’ (introduction to a number 
of important debates among ancient historians and other students of Antiquity); ‘Greek 
Literature’. 
Period 3: tutorial on Later Greek and Latin Literature (focus on Later Greek Literature) or tutorial on 
another subject or Course Greek Epigraphy, including a stay at the Netherlands Institutein Athens. 
Period 5: ‘Reception of Classical Literature’. 
 
Elective: 
Period 4: elective from other ACASA programs or tutorial 
 
 
Ancient Studies & Latin 
 
This specialization is only available to students with a BA in Ancient Studies with a major in Latin or 
a BA in Greek and Latin Language and Culture.  
 

Obligatory modules: 
Period 1: Core course ‘Interdisciplinary Seminar: Rulers’ Ideology and Representation’ 
(working title); ‘Methodology: Intertextuality and Classical Storytelling’ (on intertextuality 
and narratology of classical texts, Greek and Latin). 
Period 2: Core course ‘Great Debates in Ancient Historical Studies’ (introduction to a number 
of important debates among ancient historians and other students of Antiquity); ‘Greek & 
Latin Linguistics’ (Latin part). 
Period 3: tutorial on Later Greek and Latin Literature (focus om on Later Greek Literature). 
Period 5: ‘Reception of Classical Literature’. 
 
If you want to get access to the post-master programme ‘Leraar Latijnse Taal en Cultuur (LTC)’ 
(‘Teacher of Latin Language and Culture’) the course ‘Latin Literature’ is obligatory. In period 5 you 
follow ‘Reception of Classical Literature’.  
 
Electives: 
‘Latin literature’ or ‘Latin Epigraphy’ (both in period 4). 
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