
<Rettelsesblad til Kandidatstudieordning – Historie 2010. 

 

C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 

Afsnittet om eksamen, hjælpemidler udgår. 

Hjælpemidler – skriftlige udformes: Når der i eksamensbestemmelserne for 

de enkelte fag anføres, at hjælpemidler er tilladt, skal dette forstås 

som skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Herved forstås bøger, 

artikler og den studerendes eget skriftlige materiale i papirbaseret 

eller elektronisk form og internettet. Der må medbringes egen bærbar 

computer el. tablet, el. smart phone, men den må ikke anvendes til 

kommunikation. Ved mundtlig eksamen må evt. hjælpemidler medbringes til 

forberedelsen, men ikke ved eksaminationen, dog undtaget håndskrevne 

notater gjort i forberedelsestiden. 

Nyt afsnit: 

Sprog: Undervisnings- og eksamenssproget er dansk, medmindre andet er 

nævnt i læseplanen. Hvis eksaminanden ønsker det, kan der dog aflægges 

prøve (mundtligt såvel som skriftligt) på svensk, norsk eller engelsk. 

Ved ønske om prøver på andre sprog, kan studienævnet søges om 

dispensation (jvf. også fællesbestemmelsernes §11). Alle hjemmeopgaver er 

omfattet af Fællesbestemmelsernes krav til stave- og formuleringsevne (§ 

9). 

 

For sidefagsstuderende: 

 

§ 27. Område 2 og 3 

a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer samt 1 øvelsestime pr. 

område i 1. semester for hvert område. Vægtning for hvert område er 

10 ECTS. Et eller flere kurser med historisk sigte udbudt uden for 



Studienævn for Historie på tilsammen 10 ECTS (f.eks. 

Gymnasiepraktik) kan erstatte ét område (valgfag). 

 

c. Ét område skal falde i tiden før 1648 og ét efter – i opgørelsen af 

denne fordeling indgår område 4 på BA-sidefaget. Læreren kan 

fastlægge eksamensform inden for rammerne af afsnit g) eller 

overlade dette valg til den enkelte studerende. 

  

g. Eksamensbestemmelser:  

Kurset afsluttes med enten mundtlig eksamen eller en bunden 

hjemmeopgave á maks. 15 sider. Til ét område kan dog fastlægges en 

tredje eksamensform, som f.eks. kan være projektarbejde. I samme 

eksamenstermin kan dog ikke vælges samme eksamensform. Underviseren 

skal ved områdets begyndelse angive forslag til standardpetitum. 

Den studerende skal i løbet af de tre Områder have prøvet både den 

mundtlige og den skriftlige eksamensform.  

I løbet af kurset gennemføres en vejledende øvelse i form af enten 

et bundent mundtligt oplæg med synopsis eller en skriveøvelse á 

maks. 5 sider. Ved valget skeles til den valgte eksamensform. 

Øvelsen er en forudsætning for at gå til afsluttende eksamen og 

dens titel anføres på petitum.  

Udbydes der f.eks. et område, der indebærer et projektbaseret 

undervisningsforløb, skal den obligatoriske øvelse undervejs pege 

frem mod den afsluttende eksamensform. 

  

Prøveform: Mundtligt oplæg på baggrund af synopsis eller individuel 

skriveøvelse 

Omfang af skriveøvelse: Maks. 5 sider 

Censur: intern prøve med en eksaminator 



Bedømmelse: godkendt/ikke godkendt 

Vægtning: 0 ECTS 

 

Det mundtlige oplæg/skriveøvelsen er en forudsætning for at gå til 

den afsluttende eksamen. 

 

Prøveform: mundtlig prøve eller individuel skriftlig ugeopgave 

Sideomfang ved hjemmeopgave: max.15 sider 

Varighed ved hjemmeopgave: 1 uge 

Varighed ved mundtlig eksamen: 30 minutter (inkl. censur) 

Forberedelse: 30 minutter 

Hjælpemidler: alle hjælpemidler tilladt (se definitionen i del C) 

Censur: ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen 

Vægtning pr. område: 10 ECTS 

 

 

§ 28 Videnskabsteori 2 

Kurset erstattes i foråret 2014 af Historiografi for sidefagsstuderende 

på BA, med et pensum på 600 sider. 

§ 28. Historiografi (Historiography) 

 

a) Undervisningens omfang: 2 timer pr. uge i 2. semester. Vægtning: 5 

ECTS. 

 



b) Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter kurset:  

- have et overblik over historievidenskabens historie og kunne 

diskutere forskningstraditioner og historiografiske eksempler i 

videnskabsteoretisk lys 

 

c) Undervisningsfagets indhold: Kursets indhold er den historiografiske 

del af faget ’Videnskabsteori og historiografi’. Sidefagsstuderende 

forudsættes i den forbindelse at have et elementært kendskab til 

videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger. 

 

d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger. 
 

e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser 

underviseren, hvilket pensum, der skal opgives. Omfang: ca. 600 sider. 

Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den 

eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. 

 

f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige 

eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 6. 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 § 3 nævnte intellektuelle og praktiske 

kompetencer vil kurset navnlig understøtte punkt nr. 5, 6 og 10. Af de 

faglige alle. 

 

g) Eksamensbestemmelser: 

Prøveform: individuel ugeopgave 

Sideomfang pr. studerende: max. 10 sider 

Censur: intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen 

Vægtning: 5 ECTS 

 

§ 29. Historie og samfundsvidenskab 



a) Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer samt 1 øvelsestime i 2. 

semester. Vægtning: 10 ECTS. 

 

c) Undervisningsfagets indhold: Kurset giver en introduktion til 

samfundsdisciplinerne økonomi, sociologi og politologi. En 

obligatorisk mundtlig fremlæggelse indgår i kurset og er 

forudsætningen for at kunne gå til eksamen i faget. 

 

d) Eksamensbestemmelser:  

Eksamen er skriftlig og består af en hjemmeopgave i en af 

underviseren bestemt problemstilling. En obligatorisk mundtlig 

fremlæggelse indgår i kurset og er forudsætningen for at kunne gå 

til eksamen i faget.  

Prøveform: Mundtlig fremlæggelse 

Censur: intern prøve med en eksaminator 

Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt 

Vægtning: 0 ECTS 

 

Godkendelse af den mundtlige fremlæggelse er en forudsætning for at 

gå til den afsluttende prøve. 

 

Eksamen er skriftlig og består af en ugeopgave på maks. 10 sider i 

en af læreren bestemt problemstilling.  

 

Prøveform: individuel skriftlig ugeopgave 

Sideomfang pr. opgave: 10 normalsider 

Censur: intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen 

Vægtning: 10 ECTS 

 

§ 30. Selvstuderet emne. 

 

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 evne til at formidle dette 

 

g) Eksamensbestemmelser:  

Prøveform: individuel hjemmeopgave  

Sideomfang: 8-10 normalsider  

Censur: intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen  

Vægtning: 5 ECTS   

 

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Historie, Klassiske Studier 

og Marinarkæologi den 19. april 2013.  

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 8. august 2013. 


