
Rettelsesblad til 
Studieordning for bacheloruddannelsen i historie 2013 og 2014 
Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere.  

Træder i kraft pr. 1. februar 2015 
 
 
§ 14. Metode 5 - Historie og Samfundsvidenskab (Historical Methods and 
Theory 5 - History and Social Science) 
 
a) Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer samt 1 øvelsestime i 4. semester. Vægtning: 10 

ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal 

- have kendskab til udvalgte aspekter af de samfundsvidenskabelige discipliner, 
økonomi, sociologi og politologi med særlig henblik på deres arbejdsområder og 
nøglebegreber 

- på elementært niveau kunne anvende de valgte tilgange og nøglebegreber i 
besvarelsen af historiske problemstillinger 

  
c) Undervisningsfagets indhold: Kurset giver en introduktion til samfundsdisciplinerne økonomi, 

sociologi og politologi. Øvelsestimerne bruges til arbejde med det faglige stof på baggrund af 
nogle forberedte spørgsmål, evt. også i form af gæsteforelæsninger eller seminarer.  

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelser. 
 
e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser underviseren, hvilke 1.000 

sider, der skal opgives. Disse består af et bredt værk på ca. 600 sider og et smalt værk på ca. 400 
sider. Det brede værk vil introducere de samfundsvidenskabelige discipliner (økonomi, 
sociologi og politologi) med særlig henblik på deres nøglebegreber. Det smalle værk vil 
eksemplificere de samfundsvidenskabelige arbejdsmetoders anvendelse på historiske 
problemstillinger. Såvel det brede som det smalle værk vil typisk bestå af en flerhed af værker. 

 
f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på 

bacheloruddannelsens 4. 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 § 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kurset navnlig understøtte punkt 
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, og 15. Af de fagspecifikke A1, A2, B4, B5, B6, C7, C8. 

 
g) Eksamensbestemmelser: Eksamen er skriftlig og består af en hjemmeopgave i en af 

underviseren bestemt problemstilling.  
 Prøveform: individuel ugeopgave 



 Sideomfang pr. opgave: max. 10 sider 
Censur: intern prøve med to eksaminatorer 
Bedømmelse: 7-trinsskalaen 
Vægtning: 10 ECTS 

 
 
Rettelser er godkendt af Studienævnet for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi den 30. 
oktober 2014.  
Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 17. november 2014.  
 
 
 


