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Bakgrunn
I fjor ble IAKH invitert til å delta i et europeisk historiemaster-program drevet av ti 
hovedstadsuniversiteter. Konsortiet ønsker å ha oss med som representant for 
Norden. Ultimo 2019 opprettet undervisningsleder ved IAKH en arbeidsgruppe 
bestående av Hilde HW., Kim P, Magne R og Helena N for å vurdere om IAKH 
ønsker å delta i nevnte program. I februar 2020 reiste Kim til Berlin og benyttet 
anledningen til å møte programmet representant ved Humboldt for å få besvart 
arbeidsgruppens sentrale spørsmål.

Master in European History (MAEuH)
MAEuH samler per i dag ti universiteter. Seks av dem fullverdige partnere:

- Humboldt Universität Berlin
-  Université de Paris Diderot
-  University College Dublin
-  Università degli studi Roma Tre
-  Università degli studi Roma «Tor Vergata»
- Universität Wien (blir fullverdig medlem i løpet av 2020)

De resterende fire er assosierte partnere:
- Tallinna Ülikool (Tallinn University)
- Universidad Complutense Madrid
- Univerzitet u Beogradu
- Univerzitet u Sarajevu

Hver fullverdige partner har en opptaksramme på 5 nye studenter hvert år.
Disse skal tilbringe ett eller to semestre hos en eller to av partnerne som en del av 
studieløpet. Utvekslingen finner sted via Erasmus.

Assosierte partnere tar mot studenter, men sender ingen av sine ut.
Tallin, Beograd og Sarajevo grunnet økonomiske forhold, Madrid fordi deres 
masterprogram er ett-årig.

MAEuH ligner et ordinært masterprogram i historie med innlagt Erasmus-utveksling. 
Fagområdet begrenser seg imidlertid til europeisk historie, og utvekslingsdelen av 
programmet er obligatorisk.

Studieløpet er på 120 ects og studenten avlegger 30 ects hvert semester.
Graden avsluttes med en forskningsrettet masteroppgave på 30 ects.
Det vil også være mulig å lage et studieløp som avsluttes med en masteroppgave på 
60 ects. Da kan utvekslingen kun finne sted i semester 2 og studenten må finne et 
emne tilsvarende HIS4035 ved vertsuniversitetet.



Både emner fra det ordinære historie-programmet og emner fra MITRA kan inngå i 
MAEuH

Graden kan tas som en fellesgrad, slik som ved Humboldt og UC Dublin. I så fall 
veiledes studenten ved to av konsortiets universitet. Sensorkomiteen opprettes ved 
hjemuniversitetet og muntlig eksamen finner sted ved hjemuniversitetet.

Graden kan også tas som en dobbelgrad, slik den blir tilbudt ved de resterende 
institusjonene. Da veiledes studenten av hjemuniversitetet, mens sensorkomiteen 
har medlemmer fra to universitet. Den muntlige eksamen finner sted på to steder.

Søker til programmet må ha en bachelorgrad med fordypningsgruppe i historie eller 
en fordypningsgruppe med historie-komponenter, for eksempel internasjonale studier 
eller statsvitenskap.

Hvorfor MAEuH
Graden vil være et svært godt tilbud for studenter med uttalt interesse for europeisk 
historie. Studieløpet er spesielt egnet for studenter som sikter seg inn mot en 
akademisk karriere. 

Konsortiet tilbyr også sommerskoler og andre muligheter for å knytte internasjonale 
kontakter, noe som i tillegg til selve graden vil gjøre kandidaten til en interessant 
søker av PhD-stillinger utenfor Norge.

Université de Paris og Humboldt er med i en ny universitetsallianse – Sirkel-U – der 
UiO også er medlem. Strategisk sett er timingen dermed god for å gå inn i MAEuH-
samarbeidet.

MAEuH er presentert for alle faggrupper ved historie, og stemningen for et mulig 
samarbeid er positiv og støttende.

Sist, men ikke minst, er fellesgrads-samarbeid «hot stuff» i forbindelse med søknad 
om midler og vil gi fete score når IAKH måles på internasjonalisering.

Studieløpet
Semester 1: HIS4010 + 20 valgfrie ects ELLER 30 valgfrie ects
UiO 

Semester 2: 30 valgfrie ects ELLER MITRA4010 + 20 valgfrie ects
UiO eller
Utveksling

Semester 3: HIS4035 eller tilsvarende + 20 valgfrie ects
UiO eller



Utveksling

Semester 4: Masteroppgave
UiO

Ressursbruk
MAEuH er et supplement til masterprogrammet i historie og ikke en konkurrent.
Opptaksrammen er marginal i det store bildet: 
Programmet kan maksimalt ta opp 5 studenter. 

Av samme grunn vil programmet ikke føre til merarbeid av betydning for lærere som 
ønsker å bidra som veiledere for egne studenter eller med-veiledere som innkomne 
studenter.

Ut- og innvekslingen vil finne sted via Erasmus, og dermed inngå som en del av det 
etablerte systemet på universitet-, fakultet- og instituttnivå. IAKHs 
studieadministrasjon får derfor ikke vesentlig merarbeid.

Samarbeidet vil heller ikke belaste IAKHs budsjett på noe vis

Veien videre
Arbeidsgruppen har hatt et møte med fakultetet, der representanter for både 
internasjonaliseringsgruppen og ressursgruppen for fellesgrader var tilstede. HF er 
udelt positive til planene, siden MAEuH allerede er et etablert program, og fordi et 
medlemskap i et slikt konsortium er både strategisk smart og prestigefylt. Videre 
uttaler HF at samarbeidet oppfattes som både ryddig og lettdriftet. De imøteser derfor 
med glede en søknad fra oss snarest, om første opptak skal kunne finne sted høsten 
2021. 


