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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2008 II
Historie, 1. - 4. desember
2000-nivå
3-dagers hjemmeeksamen

HIS2131: Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300
Gjør rede for og drøft vennskapets betydning i de politiske maktkampene i Norge i perioden
ca. 1000-1300.

HIS2138: Den verdslige middelalderkulturen: blant krigere, hoffolk og byborgere
Maktforholdet mellom byherre og bysamfunn i norske og norditalienske byer i middelalderen.
Drøft årsaker til likheter og forskjeller.

HIS2351: Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme
i Europa ca 1780-1945
Drøft forholdet mellom nasjonalsosialismen og tysk nasjonalistisk tradisjon fra 1800-tallet.
Drøft sambandet mellom nasjonalsosialismen og tysk nasjonalistisk tradisjon frå 1800-tallet.

HIS2358: Genocide in Historical Context
What Factors Make Ordinary People Participate in Genocide?
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HIS2377: USA og Europa
I sin bok Of Paradise and Power hevder Robert Kagan at ”Americans are from Mars and
Europeans are from Venus”. Diskuter hvor dekkende en slik beskrivelse kan sies å være for
USAs og Vest-Europas forhold til internasjonal politikk i årene fra 1945 til i dag.
I boka si Of Paradise and Power hevdar Robert Kagan at ”Americans are from Mars and
Europeans are from Venus”. Drøft kor dekkande ei slik skildring kan seiast å vere for USA og
Vest-Europa sitt forhold til internasjonal politikk i åra frå 1945 til i dag.

HIS2414: Fra oktoberrevolusjonen til Murens fall
Gi en oversikt over sovjetisk-tyske forbindelser i perioden oktober 1917 til november 1989.
Er det rimelig å hevde at sovjetisk utenrikspolitikk overfor Tyskland var dominert av
”ideologiske” hensyn framfor ”realpolitiske”?
Gje eit oversyn over sovjetisk-tyske kontaktar i perioden oktober 1917 til november 1989. Er
det rimeleg å hevde at sovjetisk utarikspolitikk overfor Tyskland var dominert av
”ideologiske” hensyn framfor ”realpolitiske”?

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 i høst 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 20. desember 2008. 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 27.
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.
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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 i høst 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 20. desember 2008. 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 27.
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.
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