
 

Ny struktur for 1000-nivå på historie: 
 
Fra høsten 2008 er det 4 emner på 1000-nivå i historie, i stedet for dagens 12 emner.  
 
Emnestrukturen på 1000-nivå blir som følger: 
 
 
Høst: HIS1110 Eldre norsk historie  

(10 studiepoeng) 
 

HIS1100 Eldre verdenshistorie  
(10 studiepoeng) 

Vår: HIS1310 Nyere norsk historie  
(10 studiepoeng) 
 

HIS1300 Nyere verdenshistorie  
(20 studiepoeng) 

 
 
 

 

• HIS1100 – Eldre verdenshistorie er et 10 studiepoengs innføringsemne. Emnet er en 

sammenslåing av HIS1120(1121) – eldre europeisk historie og HIS1130(1131) – eldre 

global historie.  

 

• HIS1300 – Nyere verdenshistorie er et 20 studiepoengsemne som vil gi en grundig 

innføring i temaer som tidligere inngikk i HIS1320(1321) – nyere europeisk historie 

og HIS1330(1331) – nyere global historie.  

 

• I den nye strukturen er tidsskillet mellom eldre og nyere historie flyttet fra år 

1750/1800 til år 1500/1650. 

 

• Fra høsten av er metodepensumet fordelt på de ulike emnene på 1000-nivå og bakt inn 

i særemneundervisningen. 1000-emner med metodedel utgår i den nye strukturen.  

 

• Norsk historie, HIS1110 – eldre norsk historie og HIS1310 – nyere norsk historie 

fortsetter som før. Eneste endring er at metodedelen er bakt inn i særemnene.  

 

 

 



• For studenter som ikke får emnegruppene sine til å gå opp ved å ta de nye emnene, 

søker man om opptak til overgangsordninger: Send en e-post til historie-

student@iakh.uio.no mellom 3. og 15. juni. Instituttet vurderer hver enkelt søknad og 

ser om det er nødvendig med opptak for det enkelte studieløpet. Svaret vil bli 

tilgjengelig i Studentweb i slutten av juni. 

 

• Det vil bli gitt én mulighet til gjentak av eksamen i nedlagte emner. Alle studenter 

som var/er semesterregistrert på et emne som går siste gang, gis mulighet til å avlegge 

utsatt eksamen som arrangeres like etter semesterslutt (august for vårsemesteret og 

januar for høstsemesteret). 

 

Følgende emner vil tilbys for siste gang høstsemesteret 2008: 

HIS1330/1331 - Nyere global historie/med metode 

HIS1120/1121 - Eldre europeisk historie/med metode 

HIS1130/1131 - Eldre global historie/med metode 

 

Forelesningene på HIS1120 og HIS1130 vil delvis være de samme som for HIS1100. I tillegg 

vil det være noen ekstra forelesninger der emnene ikke overlapper hverandre. Dette vil også 

bli klargjort i egne detaljerte undervisningsplaner for studenter på disse emnene.  

 

Våren 2009 vil det tilbys et 10-poengs emne tilsvarende det gamle HIS1320 - Nyere 

europeisk historie. Det vil være mulig å følge dette emnet, HIS1300EU, for studenter som har 

særlig behov for dette emnet i sitt studieløp. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon. 

 

 

 

 
 


