Til styresak 18/09, vedlegg 2

Historie (årsenhet)
Kort om
programmet

Hvordan levde de, menneskene i Roma for 2000 år siden, i Paris for 200 år siden, eller i Norge for 20 år
siden? Det er lett å la seg fascinere av historien om menneskenes fortid. Men å forstå den?
Historie har enorme spenn: fra store imperier til små lokalsamfunn, fra Nero til Napoleon, fra fjerne tider og steder
til vårt eget land og vår egen samtid. Historiestudiet gir deg kunnskap om sosiale og politiske forhold, kulturell og
intellektuell utvikling, og om menneskelig handling i fortiden.
Du kan fordype deg i en rekke områder: antikkens historie, norsk og europeisk middelalder, opplysningstidens
menneskebilde og nyere norsk, europeisk eller global historie. Du kan fokusere på forskjellige temaer, fra
økonomisk eller politisk historie til sosialhistorie og idéhistorie. Du kan studere store menn – men kvinnene har
også sin historie som du kan bli nærmere kjent med gjennom studiet.
Historiestudiet gir rom til både store spørsmål og lange linjer på den ene siden, og nærstudier av detaljerte spørsmål
på den andre siden. I tillegg til oversiktslitteraturen inneholder innføringsemnene ”særemner” der du blir kjent med
historikernes kilder og ser hvordan historikere diskuterer med hverandre. Historisk kunnskap blir til gjennom slike
diskusjoner. Fordypningsemnene (2000-emnene) i historie trenger dypere ned i materien og gir økt kunnskap om
en periode og et tema – og økt innblikk i ulike historikeres syn på fortiden.
I tillegg til kunnskap om fortiden gir studiet deg evnen til å vurdere og prøve ut ulike metoder for å forstå den og
forklare endringer. Slik kan du resonnere over samfunnsforhold og reflektere over hva de historiske strømningene
har betydd for oss nå i dag.
Årsenheten i historie gir deg undervisningskompetanse i historie i videregående skole. Den er et alternativ for deg
som ikke har til hensikt å ta et helt bachelorprogram, enten fordi du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller
skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner.
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Hva lærer du

Med en årsenhet i historie kan du:
•
•
•
•
•
•

Hvordan søke på
dette studiet

Plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme i – og redegjøre for grensene mellom slike
epoker,
Trekke sammenhenger mellom norsk, europeisk og verdenshistorie,
Gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer,
Forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre,
Skille faghistorie som sjanger fra annen historieskriving,
Uttrykke deg muntlig og skriftlig innenfor den faghistoriske sjangeren.

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15. april. For visse søkergrupper er søknadsfristen 1.mars. Se
nærmere beskrivelse av frister og prosedyrer for opptak gjennom Samordna opptak
Du søker om opptak til dette studieprogrammet gjennom Samordna opptak.
Søknadskode: ?
Antall studieplasser: 50
Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever normalt generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, og som
ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Rangeringsregler
Studiet er adgangsregulert. Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Rangeringsreglene er fastsatt i forskrift om
opptak til høyere utdanning. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til
poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høyere
utdanning.
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Oppbygging og
gjennomføring

Årsenheten består av 60 studiepoeng: 50 obligatoriske studiepoeng på 1000-nivå og 10 valgfrie studiepoeng
på 2000-nivået.
1. semester:
I høstsemesteret tar du tre 10-poengs 1000-emner:
HIS 1100 Eldre verdenshistorie (10 sp)
HIS 1110 Eldre norsk historie (10 sp)
HIS 1310 Nyere norsk historie (10 sp)
Hvert av disse emnene består av både oversiktslitteratur og et særemne med nærstudium av ett felt..
2. semester:
I vårsemesteret tar du 20-poengsemnet HIS1300MET Nyere verdenshistorie med metode. Her er det ikke særemne,
men i stedet en egen metodedel.
- HIS1300MET Nyere verdenshistorie med metode.
- Et 2000-emne (10 sp) fra listen nedenfor
Antall
studiepoeng
2. sem. vår
1. sem. høst

10 sp
HIS2xxx
HIS1310

10 sp

HIS1100

10 sp
HIS1300MET
HIS1110

Du kan velge 10 studiepoeng fra ett av følgende 2000-emner:
•
•
•
•
•
•
•
•

HIS2112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng)
HIS2133 - Helgenkult i Norge og i Island ca 1000-1300 (10 studiepoeng)
HIS2153 - Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng)
HIS2171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10
studiepoeng)
HIS2172 - Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng)
HIS2352 - Jakten på det norske: Norsk nasjonalisme og nasjonsbygging ca 1770-1945 (10 studiepoeng)
HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme fra 1900 til i dag (10
studiepoeng)
HIS2393 - Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng)

(2000-emnene over går vår 2010. Oversikten med disse emnene vil bli oppdatert hver høst)
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Undervisning og
eksamen

Tid og sted for undervisning og eksamen finner du på emnenes semestersider. I emnebeskrivelsene vil du også
finne hvordan undervisningen og eksamen er lagt opp med hensyn til lærings- og vurderingsformer, undervisningsog eksamensspråk samt karaktersystemet. Se oversikten over emner ved UiO.

Utenlandsopphold

Det er ikke mulig å legge studier i utlandet inn i denne årsenheten

Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du
som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.
Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:
•

Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med
og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.

•

Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne
representanter deltar.

•

Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Veien videre –
jobb og studier

Årsenheten kvalifiserer ikke alene for noe bestemt yrke, men sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir den
deg undervisningskompetanse i grunnskole på ungdomstrinnet og videregående skole. Årsenheten kvalifiserer også
til innpassing i Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo, og kan der bygges ut med 20 studiepoeng til en 80gruppe i historie.
Årsenheten vil kunne benyttes innenfor undervisning, offentlig administrasjon og forvaltning, museer og arkiver,
forlag/medier osv.
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