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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORISKE STUDIER 2005 II
Historie, 28. november – 1. desember 2005
2000-nivå
3-dagers hjemmeeksamen

HIS2132 ISLENDINGESAGAENE - FAKTA ELLER FIKSJON?
Drøft hvordan islendingesagaene kan brukes som kilde til lederskap på Island i fristatstida.
HIS2153 STATER, FYRSTER OG ELITER. MAKTFORHOLD I EUROPA 1500-1800
Fyrstemaktens styrke og dens begrensninger i europeiske land fra reformasjonstiden til den
franske revolusjon.
Fyrstemakta sin styrke og avgrensing i europeiske land frå reformasjonstida til den franske
revolusjonen.
HIS2155 TROLLDOMSPROSESSENE I EUROPA 1450-1750
Hva var kirkens rolle i trolldomsprosessene i Europa?
HIS2312 VERDENSØKONOMIENS GLOBALISERING PÅ 1900-TALLET
Hvordan har strømmene av ”foreign direct investment” (FDI) i verden forandret seg under
annen halvdel av 1900-tallet? Drøft også virkningene av disse FDI-strømmene for den
økonomiske veksten i ulike deler av verden.
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.
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HIS2371 KRIG OG KONFLIKT. STORMAKTENE, EUROPA OG
VERDENSHERREDØMME FRA 1900 TIL I DAG
Diskuter hvor tett USA og Storbritannia samarbeidet overfor Sovjetunionen i årene 19451949.
HIS2414 FRA OKTOBERREVOLUSJONEN TIL MURENS FALL: SOVJETUNIONENS UTENRIKSPOLITIKK 1917-1989
Gjør rede for sovjetisk politikk overfor to eller flere land i Øst-Europa, 1939-1989.
Gjer greie for sovjetisk utanrikspolitikk overfor to eller fleire land i Aust-Europa, 1939-1989.

VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON
Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
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 torsdag 1. desember
mellom kl. 12:30 og 14:30 i to eksemplarer og sammen med det obligatoriske
egenerklæringgskjemaet angående fusk. Skjemaet får du i ekspedisjonen eller du kan hente
det på denne nettadressen: http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html
Sensur kunngjøres torsdag 15. desember. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb
og ved oppslag på instituttet kl.12.30. Følg med på emnets beskjedfelt på internett for
opplysninger om lærers treffetid for begrunnelse av karakter.

