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Jon Emil Halvorsen: Den italienske fascismen og den tyske nasjonalsosialismen – ideologiske 

likheter og forskjeller. 

Gjermund Stensrud: Den ideologiske begrunnelsen for folkemordet i Kambodsja i 1975-78. 

Anne-Lise Holta: Helgenkulten i Norge ca. 1000-1200. (25.november) 

Julie Martens: Ideologiske drivkrefter bak spansk og engelsk ekspansjon i tidlig-moderne tid. 

Anders T. Rykke: Naturvitenskap og opplysning i Norge på 1700-tallet. 

Håkon Wilhelmsen: Februarrevolusjonen i Frankrike: Bakgrunn, forløp og resultat. 

Harald Strandbakken: IRA under «the Troubles»: Nasjonal frigjøringskamp eller terrorisme?  

Nora Birkeland: Hvorfor ble «arbeiderspørsmålet» et sentralt politisk tema i Norge på slutten 

av 1800-tallet? 

Even Næss Bergseng: Hovedtrekk ved Venstres nasjonaldemokratiske prosjekt. 

Eivind Foldøy Grutle: Nasjonal Samlings ideologiske utvikling 1933-1940. 

Josefine Madsen Byhring: Hvorfor har de store oljeressursene kombinert med 

stormaktsrivaliseringen om Midtøsten gjort regionen ustabil og konfliktfylt? 

Magnus Seland Andersson: Hvorfor ble utviklingen i Syria preget av ustabilitet og politisk 

kaos i perioden etter at Syria ble en selvstendig stat? 

Hanna Khazri: Hvorfor finnes det ikke noen egen kurdisk stat?  

Tomas Tokle: Stormaktsrivaliserings innvirkning på nasjonalpolitikk i Midtøsten. 

Silje Domben da Silva: Debatten rundt Edwards Saids bok Orientalisme. 



Kjartan Hverven: National Socialism as an anti-modern reaction? Discuss. 

Vibeke Gullhaug: How useful is the concept of rise-and-fall in understanding the history of 

the United Nations Organisation? 

Ingunn Elvekrok: Hovedtrekk ved utviklingen av det moderne storforetaket fra tidlig på 1800-

tallet til i dag. 

Aslak Versto Storsletten: Utviklingen av statlig eierskap i Norge etter krigen. 

Lasse Paulsen Steinsvåg: Utfordringer og muligheter i norsk oljeindustris omdømmebygging 

fra 1970-årene til i dag. 

Steffen Larsen: Hovedtrekk ved teknologiutviklingen for norsk oljeproduksjon ca. 1970-1990. 

Vilde Sletbakken Hauglie: Teoretiske perspektiver på studiet av kjønn som kriterium for 

sosial og kulturell differensiering i arbeidslivet. 

Nicolai Spjøtvold Haavik: Hvordan kan vi forklare at norsk utenrikspolitikk har vært styrt av 

både egeninteresse og idealisme?  

Mats Ofrim Nilsen: Utplassering og bruk av norske militære styrker i internasjonale oppdrag, 

1945 til 1989. Pek på og forklar endringer i perioden. 


