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2000-nivå

3-dagers hjemmeeksamen

HIS2351: Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme
i Europa ca 1780-1945
Tysk nasjonalisme fra omtrent 1800 til 1914 – hovedtrekk og utviklingslinjer.
Tysk nasjonalisme frå om lag 1800 til 1914 – hovudtrekk og utviklingsliner.

HIS2359: Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito
Mussolini til Osama bin Laden
Drøft likheter og forskjeller mellom den tyske nasjonalsosialismen og den italienske
fascismen. Trekk inn i drøftingen om og på hvilken måte det kan være fruktbart å operere med
det overordnede begrepet totalitarisme.

Drøft likskapar og forskjellar mellom den tyske nasjonalsosialismen og den italienske
fascismen. Dra inn i drøftinga om og på kva måte det kan være fruktbart å nytte det overordna
omgrepet totalitarisme.

HIS2376: Foreign Aid and Foreign Policy
Denmark, the Netherlands and Norway have frequently been characterized as ´likeminded
states´ within the field of development aid. Do you consider this an apt characterization? If so
why and to what extent. Illustrate your argument by examples from the period from 1949 to
about 1980. In conclusion briefly compare the ´likeminded states´to other Western aid donors.

Danmark, Nederland og Norge har ofte blitt karakterisert som ´likesinnete stater´ hva gjelder
utviklingshjelp. Finner du at det er en dekkende karakteristikk? Om så, hvorfor og i hvilken
grad? Bruk eksempler fra perioden 1949 til ca. 1980. Gi avslutningsvis en kort
sammenligning av de ´likesinnete statene´ med andre vestlige bistandsytere.

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. januar 2011. 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.
januar, 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. januar 2011. 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.
januar, 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.

