
Rettelsesblad til 

Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 

Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 

 

Rettelserne er markeret med understregning. 

 

§ 14. Historisk formidling 

 

f. Eksamen ændres til følgende (rettelser er markeret med understregning): 

 

f. Eksamen 

Eksamen består af et antal (fire-fem) mindre hjemmeopgaver inden for medier som foredrag, 

rapport, populærvidenskabelig artikel, pressemeddelelse, hjemmeside, interviews, udstilling m.m. 

eller inden for et teoretisk felt. Medierne vælges af læreren i samarbejde med holdet. Opgaverne 

afleveres som portefølje, og der skal afleveres 4 opgaver efter den studerendes eget valg. Der gives 

en samlet karakter for porteføljen. 

 

Bedømmelse:  7-trinsskalaen. 

Vægtning:  10 ECTS 

Censur:  Intern prøve med to eksaminatorer 

Prøveform:  Portefølje 

 

Øvrige bestemmelser er uændrede. 

 

 

§ 15. Område 5-7 

 

g. Eksamensbestemmelser ændres til følgende (rettelser er markeret med understregning): 

 

g. Eksamensbestemmelser 

Kurset afsluttes med enten mundtlig eksamen, forelæsning eller skriftlig eksamen i form af bunden 

ugeopgave eller fri hjemmeopgave. Den studerende skal i løbet af områderne 5-7 have aflagt én 

skriftlig eksamen og én som mundtlig. For ét af områderne 5-7 kan dog fastlægges en anden 

skriftlig eksamensform end ugeopgave, f.eks. projektarbejde eller formidlingsopgave. Der kan ikke i 

samme eksamenstermin vælges to prøver med forelæsning eller ugeopgave. 

   

 

Prøveform:   Mundtlig eksamen, forelæsning, eller skriftlig bunden ugeopgave eller fri 

hjemmeopgave. 

Varighed ved mundtlig eksamen: 1 time inkl. 30 minutters forberedelse 

Hjælpemidler:   Alle hjælpemidler tilladt 

Varighed ved forelæsning: 30 minutter samt 15 minutters diskussion. Emnet for forelæsningen 

    fastsættes af underviseren 10 dage før afholdelsen af foredraget. 

Omfang af opgave: Ugeopgave: 10-15 normalsider. 

   Hjemmeopgave: 15-20 normalsider  

Censur:   Intern med to eksaminatorer ved forelæsninger og ugeopgaver, ekstern for 

mundtlig eksamen og fri hjemmeopgave. 

Bedømmelse:  7-trinsskalaen 



Vægtning pr. område: 10 ECTS 

 

Øvrige bestemmelser er uændrede. 

 

 

§ 17. Område 5-6 

 

g. Eksamensbestemmelser ændres til følgende (rettelser er markeret med understregning): 

 

g. Eksamensbestemmelser  

Kurset afsluttes med enten mundtlig eksamen, forelæsning eller skriftlig eksamen i form af bunden 

ugeopgave eller fri hjemmeopgave. Den studerende skal i løbet af områderne 5-6 have aflagt én 

skriftlig eksamen og én som mundtlig. For ét af områderne 5-6 kan dog fastlægges en anden 

skriftlig eksamensform end ugeopgave, f.eks. projektarbejde eller formidlingsopgave. Der kan ikke i 

samme eksamenstermin vælges to prøver med forelæsning eller ugeopgave. 

   

Prøveform:  mundtlig eksamen, forelæsning, eller skriftligt bunden ugeopgave eller fri 

hjemmeopgave. 

Varighed ved mundtlig eksamen: 1 time inkl. 30 minutters forberedelse 

Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler tilladt 

Varighed ved forelæsning: 30 minutter samt 15 minutters diskussion. Emnet for forelæsningen 

  fastsættes af underviseren 10 dage før afholdelsen af foredraget. 

Omfang af opgave: Ugeopgave: 10-15 normalsider. 

 Hjemmeopgave: 15-20 normalsider.  

Censur:  Intern prøve med to eksaminatorer ved forelæsninger og ugeopgaver, ekstern 

for mundtlig eksamen og fri hjemmeopgave. 

Bedømmelse:  7-trinsskalaen 

Vægtning pr. område: 10 ECTS 

 

Øvrige bestemmelser er uændrede. 

 

 

§ 19. Område 5-6 

 

g. Eksamensbestemmelser ændres til følgende (rettelser er markeret med understregning): 

 

g. Eksamensbestemmelser  

Kurset afsluttes med enten mundtlig eksamen, forelæsning eller skriftlig eksamen i form af bunden 

ugeopgave eller fri hjemmeopgave. Den studerende skal i løbet af områderne 5-6 have aflagt én 

skriftlig eksamen og én som mundtlig. For ét af områderne 5-6 kan dog fastlægges en anden 

skriftlig eksamensform end ugeopgave, f.eks. projektarbejde eller formidlingsopgave. Der kan ikke i 

samme eksamenstermin vælges to prøver med forelæsning eller ugeopgave. 

   



Prøveform:  Mundtlig eksamen, forelæsning, eller skriftligt bunden ugeopgave eller fri 

hjemmeopgave. 

Varighed ved mundtlig eksamen: 1 time inkl. 30 minutters forberedelse 

Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler tilladt 

Varighed ved forelæsning: 30 minutter samt 15 minutters diskussion. Emnet for forelæsningen 

   fastsættes af underviseren 10 dage før afholdelsen af foredraget. 

Omfang af opgave: Ugeopgave: 10-15 normalsider. 

 Hjemmeopgave: 15-20 normalsider.  

Censur:  Intern prøve med to eksaminatorer ved forelæsninger og ugeopgaver, ekstern 

for mundtlig eksamen og fri hjemmeopgave. 

Bedømmelse:  7-trinsskalaen 

Vægtning pr. område: 10 ECTS 

 

Øvrige bestemmelser er uændrede. 

 

 

§ 22. Område 7/10 

 

g. Eksamensbestemmelser ændres til følgende (rettelser er markeret med understregning): 

 

g. Eksamensbestemmelser  

Kurset afsluttes med enten mundtlig eksamen, forelæsning eller skriftlig eksamen i form af bunden 

ugeopgave eller fri hjemmeopgave. Der kan dog fastlægges en anden skriftlig eksamensform end 

ugeopgave, f.eks. projektarbejde eller formidlingsopgave. Der kan ikke i samme eksamenstermin 

vælges to prøver med forelæsning eller ugeopgave. 

   

Prøveform:  Mundtlig eksamen, forelæsning, eller skriftligt bunden ugeopgave eller fri 

hjemmeopgave. 

Varighed ved mundtlig eksamen: 1 time inkl. 30 minutters forberedelse 

Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler tilladt 

Varighed ved forelæsning: 30 minutter samt 15 minutters diskussion. Emnet for forelæsningen 

   fastsættes af underviseren 10 dage før afholdelsen af foredraget. 

Omfang af opgave: Ugeopgave: 10-15 normalsider. 

 Hjemmeopgave: 15-20 normalsider.  

Censur:  Intern prøve med to eksaminatorer ved forelæsninger og ugeopgaver, ekstern 

for mundtlig eksamen og fri hjemmeopgave. 

Bedømmelse:  7-trinsskalaen 

Vægtning pr. område: 10 ECTS 

 

Øvrige bestemmelser er uændrede. 

 

Rettelser er godkendt af Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi den 1. 

november 2013. 

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den  



Eksamensoversigt 

 

§ 11. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Historie (70 ECTS) 

 

A. historie 

 

 
Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskrevet i § 

Historisk 

Formidling 

portefølje I2 
 7-trinsskalaen 10 14 

Område 5 

Område 6 

Område 7 

Forelæsning/ 

Mundtlig, 

Ugeopgave  

Hjemmeopgave 

I2  

E 

I2 

E 

45 minutter 

1 time 

én uge 

7-trinsskalaen 

10 

10 

10 

 

15 

Speciale Hjemmeopgave E  7-trinsskalaen 30 24 

ECTS i alt:     70  

 

E= ekstern prøve 

I2= Intern prøve med 2 eksaminatorer 



B. Politisk historie /C. Kultur- og socialhistorie 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering 
ECTS-

vægt 
Beskrevet i § 

Historisk Formidling portefølje I2 
 7-trinsskalaen 10 14 

 Teori og metode  Hjemmeopgave/mundtlig E 
/1 time 7-trinsskalaen 10 16/18 

Område 5 

Område 6 

Forelæsning/ 

Mundtlig, 

Ugeopgave  

Hjemmeopgave 

I2  

E 

I2 

E 

 

45 minutter 

1 time 

én uge 

 

7-trinsskalaen 

10 

10 

 

17 

Speciale Hjemmeopgave E  7-trinsskalaen 30 24 

ECTS ialt:     70  

 

E= ekstern prøve 

I2= Intern prøve med 2 eksaminatorer 

 

 

 

 

  



§ 12. Kandidatuddannelsen i Historie (120 ECTS) 

 

A. Historie  

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskrevet i § 

Historisk Formidling portefølje I2 

 7-trinsskalaen 10 14 

Område 5 

Område 6 

Område 7 

Forelæsning 

Mundtlig 

Ugeopgave  

Hjemmeopgave 

I2  

E 

I2 

E 

45 minutter 

1 time 

én uge 

7-trins- 

skalaen 

10 

10 

10 

 

15 

Område 8 

Område 9 

hjemmeopgave E 
 7-trinsskalaen 

20 

20 
21 

 

Område 10 

Forelæsning 

Mundtlig 

Ugeopgave 

Hjemmeopgave 

I2  

E 

I2 

E 

45 minutter 

1 time 

én uge 

7-trinsskalaen 10 22 

Speciale  Hjemmeopgave E 
 

 
7-trinsskalaen 30 24 

ECTS i alt:     120  

 

E= ekstern prøve 

I2= Intern prøve med 2 eksaminatorer 

 
  



B. Politisk historie / C. Kultur- og socialhistorie 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskrevet i § 

Historisk Formidling Portefølje I2 

 7-trinsskalaen 10 14 

Teori og metode Hjemmeopgave/

mundtlig 

E 

/1 time 7-trinsskalaen 10 16/18 

Område 5 

Område 6 

Forelæsning/ 

Mundtlig, 

Ugeopgave  

Hjemmeopgave 

I2  

E 

I2 

E 

45 minutter 

1 time 

én uge 
7-trinsskalaen 

10 

10 
17/19 

Område 8 

Område 9 

hjemmeopgave E 
 7-trinsskalaen 

20 

20 
21 

 

Område 7 

Forelæsning/ 

Mundtlig, 

Ugeopgave 

Hjemmeopgave 

I2  

E 

I2 

E 

45 minutter 

1 time 

én uge 
7-trinsskalaen 10 22 

Speciale  Hjemmeopgave E 
 

 
7-trinsskalaen 30 24 

ECTS i alt:     120  

 

E= ekstern prøve 

I2= Intern prøve med 2 eksaminatorer 



Godkendt af Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi den 1. november 2013. 

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 9. januar 2014. 


