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Rettelsen vedrører tilvalgsuddannelsen i Historie 

 

§ 20. Informationssøgning og dokumentation udgår og erstattes af: 

§ 20. Selvstuderet emne 

a) Undervisningens omfang: evt. individuel vejledning. Vægtning: 5 ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse: 
Den studerende skal kunne demonstrere sin evne til 

– selvstændigt at vælge et emne inden for en kronologisk afgrænset periode og udvælge litteratur 
hertil, 

– at afgrænse en problemstilling og behandle den analytisk med baggrund i den opgivne litteratur, 
– have kritisk og reflekterende forståelse for sammenhængen mellem historiske fremstillinger og det 

materiale, de bygger på, historikerens ståsted og samtid og emnets historiografiske tradition, 
– vise overblik over et emne samt til at formidle dette 
 

c) Undervisningsfagets indhold: Faget lægger op til en behandling af et historisk emne, som den 
studerende selv afgrænser i forhold til kronologi, geografi, metode og tematik. Emnet kan tage 
udgangspunkt i et tidligere afviklet område, men der kan også søges inspiration ved at følge løbende 
undervisning. 
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Faget lægger primært op til selvstudium, men kan også basere sig på 
en begrænset vejledning eller ved at følge en løbende undervisning. 
 
e) Pensum: Der indgives et petitum på 600 sider med 1-2 problemstillinger. 
 
f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på 
kandidatuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op 
til målbeskrivelsen. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen. 
Af de i § 6 nævnte intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil faget understøtte alle punkter. 
 
g) Eksamensbestemmelser:  
Prøveform: individuel hjemmeopgave 
Sideomfang: 10-15 normalsider 
Censur: intern 
Bedømmelse: 7-trinsskalaen 
Vægtning: 5 ECTS 
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§ 11. Forløbsmodel, Kandidatuddannelsen med tilvalg i Historie (50 ECTS) 

 

 

Undervisningsfag 
Undervisningens placering  

og timetal 

Eksamens-

placering 
ECTS-vægt 

Fagets titel 
Disciplinansvarligt 

institut 
Beskrevet i § 1. semester 2. semester1 Semester 

 

 

Analysestrategier 3 IHKS 19 2 timer  1. 5 

Historiebrug og Historieformidling IHKS 21 2 timer  1. 5 

Område 2 og 32 IHKS 22 3+3 timer  1. á 10 

Videnskabsteori 2 IHKS 23  2 timer 2. 5 

Historie og Samfundsvidenskab IHKS 24  3 timer 2. 10 

Selvstuderet emne IHKS 20  
Evt. individuel 

vejledning 
2. 5 

 
1Her læses 20 ECTS af tilvalget og 10 ECTS af det centrale fag.  
2Et af områderne læses som valgfag. 
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Eksamensoversigt 

 

§ 14. Kandidatuddannelsen med tilvalg i Historie (50 ECTS) 

 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur 
Prøvens 

varighed 
Vurdering ECTS-vægt Beskrevet i § 

Analysestrategier 3 3-dages opgave Intern 72 timer B/IB 5 19 

Historiebrug og  

Historieformidling 
3-dages opgave Intern 72 timer B/IB 5 21 

Område 2 og 3 
Mundtlig el. 

Ugeopgave 
Ekstern 1 time/én uge 7-trinsskalaen 

10 

10 
22 

Videnskabsteori 2 Ugeopgave Intern én uge 7-trinsskalaen 5 23 

Historie og  

Samfundsvidenskab 
Ugeopgave Intern én uge 7-trinsskalaen 10 24 

Selvstuderet emne hjemmeopgave Intern  7-trinsskalaen 5 20 

ECTS i alt:     50  
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