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HIS2172: Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia 

James Heitzman (Gifts and Power: Londonship in an Early Indian State, pp. 14-15) has 

written ”[I]t may be argued that alienations of resources to religious institutions represent an 

intergrative activity that created new linkages. That these linkages were not associated with 

centralized state agencies does not imply a disintegration from a pre-existing situation, but in 

many cases could represent the evolution for the first time of novel socio-economic forms….” 

Discuss with reference to state formation under the Pallavas, the Cholas, and the Kakatiyas. 

 

 

 

HIS2372: Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union.  

Hvorfor ble Hellas medlem av EF i 1981? Diskuter bakgrunnen for og problemene knyttet til 

forhandlingene om gresk medlemsskap. 

 

Kvifor vart Hellas medlem av EF i 1981? Diskuter bakgrunnen for tingingane om gresk 

medlemsskap og dei  problema som reiste seg. 

 

 

 

 

  



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 (3. etg) 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/admin/eksamen/fusk . Merk at du kun skal 

føre opp kandidatnummer og ikke navn på besvarelsen. Husk også å levere i Fronter. 

 

Sensur kunngjøres 15. desember 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 ved å sende en e-

post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse 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 (3.etg) 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/admin/eksamen/fusk/  

Merk at du berre skal føre opp kandidatnummer og ikkje navn på oppgåva. Hugs å levera i Fronter. 

 

Sensur vert kunngjort 15. desember 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 ved å senda ein e-

post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse 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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