INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2010 II

Historie, 15.-18. november

2000-nivå

3-dagers hjemmeeksamen

HIS2131: Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300
Gjør rede for og drøft hovedtrekkene i utviklingen av den politiske kulturen i Norge ca. 1100
– 1300.
Gjer greie for og drøft hovudtrekka i utviklinga av den politiske kulturen i Noreg ca. 1100 –
1300.

HIS2172: Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia
Discuss how the endowing of temples and brahmadeyas could further the integration of
medieval polities, as well as lead to their dissolution.

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. Husk også å levere i Fronter.
Sensur kunngjøres 06. desember 2010. 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, nemlig innen 13.
desember, ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og epostadresse som han/hun kan nås på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor hvorvidt
begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig.

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. Hugs å levera i Fronter.
Sensur vert kunngjort 06. desember 2010. 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, nemleg innan 13.
desember, ved å senda ein e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og epostadresse som han/ho er tilgjengeleg på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor om
grunngjevnaden vert gitt munnleg eller skriftleg.

