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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2007 I 

 

Historie, mandag 4. juni – torsdag 7. juni 

 

2000-nivå 

 

3-dagers hjemmeeksamen 

 

 

 

HIS2139 – DEN RELIGIØSE MIDDELALDERKULTUREN 
 
Drøft Andrew Browns syn på lekfolks muligheter til å forme en religiøs praksis som ga 

mening for dem.  

 
 
 
HIS2356 – HOLOCAUST 
 
Ghettoenes rolle i utviklingen mot “den endelige løsningen”. 
 

 

 

HIS2374 – HJELP TIL SELVHJELP 
 
I august 1982 erklærte Mexico seg ute av stand til å betjene sine lån, og andre fulgte raskt 

etter. Den såkalte gjeldskrisen omfattet snart de fleste utviklingsland, og rammet Afrika særlig 

hardt. Hva var årsakene til gjeldskrisen, og hvordan har den vært forsøkt løst? Hvilken rolle 

har Norge spilt i arbeidet med u-landenes gjeld? 

 

 

HIS2413 – STAT OG SAMFUNN I SOVJETUNIONEN 
 
Drøft Moshe Levins syn på stalinismen og dens årsaker. 
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HIS2416 – STATE, POLITICS AND CULTURE IN 20TH CENTURY SOUTH ASIA 
 

Discuss populist politics in India, the forms that it takes and its possible functions.  Use 

examples from Andhra Pradesh and Tamil Nadu. 

 

 

 

 

 

VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON 
Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Husk å påføre 
kandidatnummer, IKKE navn på besvarelsen. 
 
Under arbeidet med hjemmeeksamen må det tas sikkerhetskopier underveis i arbeidet med 
oppgaven, og det er viktig at arbeidet lagres også andre steder enn på hjemmeområdet deres. 
 
Hjemmeeksamen 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 
 

Studenter på HIS2374 leverer eksamen i Fronter. 

 

Sensur kunngjøres torsdag 28. juni. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. 
Begrunnelse for karakter vil bli gitt innen en uke etter kunngjøringen av sensur. Følg med på 
emnets beskjedfelt på internett for opplysninger om tid og sted. 


