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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE VÅREN 2009  

 

Historie, 11.-14. mai 

 

2000-nivå 

 

3-dagers hjemmeeksamen 

 

HIS2112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning 
 
 
”The Roman economy was underdeveloped. This means essentially that the mass of the 
population lived at or near subsistence level.”  
 
(P. Garnsey/R. Saller, “The Roman Empire. Economy, Society and Culture”, London 1987, s. 
43)  
 
Redegjør for karakteristiske trekk ved den romerske økonomien og drøft denne påstanden. 
 

 

 
 
HIS2172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia  
 
Your readings present you with models of the state in medieval India from Stein and Kulke. 
Discuss the differences and similarities between the models and decide which model you think 
is the most satisfactory.  
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VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON 
Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). 
 
Under hjemmeeksamen må det tas sikkerhetskopier underveis i arbeidet med oppgaven, og det er viktig at 
arbeidet også lagres andre steder enn på hjemmeområdet deres. 
 
Oppgaven leveres i ekspedisjonen på Niels Henrik Abels hus mellom kl. 12:30 og 14:30 i to eksemplarer og 
sammen med det obligatoriske egenerklæringsskjemaet angående fusk. Skjemaet får du i ekspedisjonen eller du 
kan hente det på denne nettadressen: http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html. Merk at du kun 
skal føre opp kandidatnummer og ikke navn på besvarelsen.  
 
Nytt fra høsten 2008 er at besvarelsen også skal leveres i Fronter i tillegg til papireksemplarer til 
ekspedisjonskontoret. Innleveringen regnes ikke som gyldig før den er levert både i Fronter og i 
papireksemplar til instituttet. Absolutt siste frist for innlevering i fronter er klokka 15.30 samme dag som dere 
leverer eksamen. Etter dette tidsrommet stenger Fronter for mulighet til å levere dit. Dere anbefales derfor til å 
levere eksamensbesvarelsen i Fronter, før dere leverer besvarelsen til ekspedisjonskontoret (åpningstid 12.30 - 
14.30). Egenerklæringsskjemaet skal leveres i ekspedisjonen og ikke i fronter.  
 
Sensur kunngjøres 27. mai 2009. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om 
begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter at karakteren blir kunngjort, ved å sende en e-post 
til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.  
 
 
VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON 
Oppgåva skal vera på ca. 6-10 normalsider á 2300 teikn (utan mellomrom). 
 
Under heimeeksamen må det tas sikkerheitskopier undervegs i arbeidet med oppgåva, og det er viktig at arbeidet 
også vert lagra andre stader enn på heimeområdet dykkar. 
 
Oppgåva skal leverast i ekspedisjonen på Niels Henrik Abels hus mellom kl. 12:30 og 14:30 i to eksemplar og 
saman med det obligatoriske eigenerklæringsskjemaet angåande fusk. Skjemaet får du i ekspedisjonen eller du 
kan hente det på denne nettadressa: http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html. Merk at du berre 
skal føre opp kandidatnummer og ikkje navn på oppgåva. 
 
Nytt frå høsten 2008 er at oppgåva skal leverast i Fronter i tillegg til papireksemplarar til 
ekspedisjonskontoret. Innleveringen regnast ikkje som gyldig før den er levert båe i Fronter og i 
papireksemplar til instituttet. Siste frist for innlevering i fronter er klokka 15.30 same dag som dere leverer 
eksamen. Etter dette tidsrommet stengjer Fronter. Dykk anbefalast difor til å levere oppgåva i Fronter, før dere 
leverer den til ekspedisjonskontoret (åpningstid 12.30 - 14.30). Eigenerklæringsskjemaet må leverast i 
ekspedisjonen og ikkje i fronter.  
 
Sensur vert kunngjort 27. mai 2009. Karakteren vil då vera tilgjengeleg på Studentweb. Kandidaten kan be om 
grunngjevnad for karakteren. Dette må skje innan ei veke etter at karakteren vert kunngjort, ved å senda ein e-
post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/ho er 
tilgjengeleg på.  
 

 
 


