INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2010 II

Historie, 22.-25. november

2000-nivå

3-dagers hjemmeeksamen

HIS2114: Det romerske rikets nedgang og fall
”The end of the Roman West (…) destroyed a complex civilization, throwing the inhabitants
of the West back to a standard of living typical of prehistoric times” (B. Ward-Perkins, The
Fall of Rome and the End of Civilization, Oxford 2005, s. 183). Drøft dette utsagnet.
”The end of the Roman West (…) destroyed a complex civilization, throwing the inhabitants
of the West back to a standard of living typical of prehistoric times” (B. Ward-Perkins, The
Fall of Rome and the End of Civilization, Oxford 2005, s. 183). Drøft dette utsegnet.

HIS2173: Problemer i Afrikas historie
Sammenlikn britisk og fransk kolonistyre i Afrika. Illustrer med konkrete eksempler.

HIS2335: Into the Ice: Norwegian Polar History
In 2011 Norway will officially celebrate itself as ’The Polar Nation’. Give an overview of the
history of Norway’s activities in the polar regions and by comparing these with other nations’
polar achievements [and failures] assess whether the expression ‘The Polar Nation’ is
appropriate.

HIS2372: Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union.
Drøft Storbritannias holdning til europeisk integrasjon fram til første søknad om medlemsskap
i 1961.
Drøft Storbritannia si haldning til europeisk integrasjon fram til første søknad om
medlemskap i 1961.

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 16. 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 23.
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 16. 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 23.
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.

