
  

Rettelsesblad til 

Studieordning for bacheloruddannelsen i Historie, Odense 2005, revideret 2011 

Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere. 

 

C. Særlige definitioner og eksamensbestemmel-
ser 
 

Hjælpemidler: Når der i eksamensbestemmelserne for de enkelte fag 

anføres, at hjælpemidler er tilladt, skal dette forstås som 

skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Herved forstås bøger, ar-

tikler og den studerendes eget skriftlige materiale i papirbaseret 

eller elektronisk form. Der må medbringes egen bærbar computer el. 

tablet, el. smartphone, men den må ikke anvendes til kommunikati-

on. Ved mundtlig eksamen må evt. hjælpemidler medbringes til for-

beredelsen, men ikke ved eksaminationen, dog undtaget håndskrevne 

notater gjort i forberedelsestiden. 

 

§14 Område 1 til 4 

a) Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer samt 1 VIP-

øvelsestime pr. område 2-3 i 3. og område 4 i 4. semester.  

Vægtning: 10 ECTS for Område 2, 3, og 4.  

 

c. Eksamensbestemmelser for område 2-4 

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. Un-

derviseren skal ved områdets begyndelse angive forslag til stan-

dardpetitum. 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 en-

ten et bundent mundtligt oplæg med synopsis eller en skriveøvel-



se á maks. 5 sider. Ved valget skeles til den valgte eksamens-

form. Øvelsen er en forudsætning for at gå til afsluttende eksa-

men 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 indivi-

duel 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 (incl. censur) 

 Forberedelse: 30 minutter 

 Hjælpemidler: alle hjælpemidler tilladt (se definitionen i del 

C) 

Censur: ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen 

Vægtning pr. område: 10 ECTS 

 

§18 Historie og Samfundsvidenskab 

a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer samt 1 VIP-

øvelsestime i 4. 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 for-

udsætningen for at kunne gå til eksamen i faget.  

 

g) Eksamensbestemmelser: Eksamen er skriftlig og består af en 

hjemmeopgave i en af underviseren bestemt problemstilling. En 



obligatorisk mundtlig fremlæggelse indgår i kurset og er for-

udsætningen 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. 

 Prøveform: individuel ugeopgave 

 Sideomfang pr. opgave: max. 10 sider 

Censur: intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse: 7-trinsskalaen 

Vægtning: 10 ECTS 

 
§19. Seminar 

 

a) Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer samt 2 instruktor-

timer i 4. semester. Vægtning: 10 ECTS. 

c) Undervisnings- og arbejdsformer: Seminarer og forelæsninger 

samt en bod bemandet af instruktorer, hvor der kan søges 

hjælp mht. litteratursøgning, problemformulering, retstavning 

og andet. 

g) Eksamensbestemmelser: Kurset afsluttes med en portefølje-

vurdering. I porteføljen indgår undervisningsdeltagelse med 

min. 80 % aktiv deltagelse. Den studerende skal i forløbet 

have bidraget med stadigt forfinede oplæg til BA-projektet, 

som diskuteres på seminarer. I porteføljemappen indgår nota-

ter om de afleverede oplæg samt om den studerendes aktivitet 

under seminarer.  

 

Seminarets beståelse er en forudsætning for at kunne tilmelde 

sig bachelorprojektet. 

 

Prøveform: porteføljeevaluering  

Censur: intern prøve med en eksaminator 



Bedømmelse: bestået/ikke bestået 

Vægtning: 10 ECTS 

Eksamensbestemmelser ved reeksamen: 

Prøveform: Hjemmeopgave 

Sideomfang: max. 10 sider 

Censur: Intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse: bestået/ikke bestået 

Vægtning: 10 ECTS 



§ 6. Forløbsmodel, Historie som centralt fag (135 ECTS) 

 

Undervisningsfag Undervisningens placering og timetal 

Eksa-

mens- 

place-

ring 

ECTS-

vægt 

Fagets titel 

Disciplinan-

svarligt in-

stitut 

Beskrevet 

i § 

1. 

seme-

ster 

2.  

semester 

3.  

seme-

ster* 

4. 

seme-

ster 

5. se-

mester 

6. 

seme-

ster 

Seme-

ster 
 

Analysestrategier 1 og Hi-

storisk Informationssøg-

ning 

IH 10 2      1. 10 

Europa i verden 1 IH 13 4      1. 10 

Område 1 IH 14 3      1. 10 

Analysestrategier 2 IH 11  2+1     2. 10 

Videnskabsteori 1 IH 15  
2 (i 6 

uger) 
    2. 5 

Europa i verden 2 IH 13  4     2. 10 

Videnskabsteori 2 IH 16  2     2. 5 

Analysestrategier 3 IH 12   2    3. 5 

Område 2 IH 14   3+1    3. 10 

Område 3 IH 14   3+1    3. 10 

Historiebrug og historie-
IH 17   2    3. 5 



formidling 

Område 4 IH 14    3+1   4. 10 

Historie og samfundsviden-

skab 
IH 18    3+1   4. 10 

Seminar IH 19    2+2   4. 10 

Bachelorprojekt IH 20     
Ind. 

vejl. 
 5. 15 

 

*) Udlandsophold. Hvis der planlægges udlandsophold, lader det sig bedst gøre i 3. semester. Det anbefales dog 

at vente til kandidatuddannelsen. 

**) Disse er instruktortimer. 

+1 angiver instruktortimer/VIP-øvelsestimer. 

 

 

Rettelser er godkendt af Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi  

den 7. maj 2013.  

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 17. juni 2013.  


