
Rettelsesblad til studieordning 2001 for Historie 
 
 
Rettelsen vedrører Bacheloruddannelsen i Historie: 
 
En bacheloruddannelse med historie som grundfag, nu kaldet centralt fag og et andet fag som tilvalg, 
består af 2¼ års studier (135 ECTS) inden for Historie samt ¾ års studier (45 ECTS) inden for et 
andet fag. 
 
Dette tilvalg på 45 ECTS er beskrevet i bachelorstudieordningen 2005 for det ønskede tilvalg. 
 
Det centrale fag på i alt 135 ECTS består af de discipliner, der fremgår af forløbsoversigten for 
grundfaget side 9 (120 ECTS) samt af følgende disciplin på 15 ECTS, der er placeret på studiets 5. 
semester: 
 
Område 3 (Graduate Historical Subject) 
 
a) Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 5. eller 6. semester. Vægtning: 15 ECTS 
 
b) Undervisningens mål og indhold: Formålet med Området er at bygge videre på de kundskaber og 

færdigheder, den studerende har opnået i løbet af BA-grunduddannelsen. På Området skal den 
studerende evne til selvstændig analyse af historiske og historiografiske problemstillinger ved hjælp 
af fortidens efterladenskaber – levn og spor – videreudvikles. Området skal sætte den studerende i 
stand til – både mundtligt og skriftligt – selvstændigt at deltage i faglige diskussioner om 
tilvejebringelsen af den historiske erkendelse. 

 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser eller seminarer. Seminaret forudsætter aktiv deltagelse 

af den studerende, som vænnes til at præsentere og diskutere egne arbejdspapirer. 
 
d) Eksamensopgivelser og -fordringer: Der opgives 1.500 sider fordelt på et bredt værk på 400-500 sider 

og to problemstillinger af 500-600 sider.  
 
e) Eksamensbestemmelser:  
 
Prøveform: Mundtlig 
Varighed: 50-55 minutter 
Forberedelse: 30 minutter 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt 
Censur: Ekstern 
Bedømmelse: 13-skala 
Vægtning: 15 ECTS 
 
Både Internationale forhold og Historie og Samfundsvidenskab kan læses som Område 3. Se videre 
oplysninger under disse fag. 
 
Godkendt af Studienævn for Historie den 16. maj 2006. 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 24. maj 2006. 
 
Rettelsesbladet træder i kraft 1. september 2006. 


