Studieordning
for sidefagsuddannelsen i Historie ved
Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie
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Godkendt af Akademisk Råd den 19. juni 2019.
KAPITEL 1
Uddannelsens formål
§1
Sidefagsuddannelsen i historie ved Ilisimatusarfik er en akademisk uddannelse i henhold til
Hjemmestyrebekendtgørelse herom af 1. september 1995 §30. Uddannelsen, der i kombination
med en hovedfagsuddannelse fra Ilisimatusarfik eller et andet universitet, giver ret til titlen
cand.mag. (candidatus/candidata magisterii), og ækvivalerer de danske cand.mag.-grader og den
internationale M.A.-grad. Uddannelsen hører under universitetets Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie.
§2
Uddannelsens formål er at uddanne kandidater, som forener en generel viden om verdenshistorien
med en speciel viden om Grønlands og inuit områders kulturer og samfund i komparative historiske perspektiver og som gennem uddannelsen i metoder, kundskaber og færdigheder kvalificeres til
at beskrive, formulere, analysere og bearbejde historiske problemstillinger.
§3
Eksamen kvalificerer til at udføre erhvervsfunktioner, hvor der lægges vægt på kendskab til historisk-komparative arbejdsmetoder og til Grønlands og andre inuit-områders kulturer og samfund. I
en grønlandsk sammenhæng vil særligt undervisning i historie i gymnasiet (i forening med et gymnasierelevant hovedfag) og ved andre uddannelsesinstitutioner komme i betragtning. Desuden kan
nævnes:
• ansættelse som akademisk medarbejder ved arkiver og museer;
• formidling af kulturhistorisk viden indenfor turismesektoren;
• kulturmedarbejder indenfor presse- og forlagsvirksomhed.
KAPITEL 2
Adgangskrav
§4
For at være berettiget til at indskrive sig som sidefagsstuderende ved instituttet skal en studerende være optaget på et hovedfagsstudium på et andet institut.
Ansøgere med anden baggrund vil blive særskilt vurderet af Institutsrådet.
Det er desuden vigtigt, at man ved indskrivningen har gode kundskaber i grønlandsk, dansk og
engelsk såvel skriftligt som mundtligt.
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KAPITEL 3
Struktur
§5
Sidefagsuddannelsen er normeret til at omfatte 1½ studieårsværk for en fuldtidsstuderende. Årsværkspoints (60 ECTS-points pr. år; 90 ECTS-points for den samlede uddannelse) markerer den
enkelte disciplins vægt i en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats.
§6
De fag, der indgår i instituttets særligt tilrettelagte sidefagsuddannelse (jf. kapitler 5 og 6), benævnes institutfag. Efter studienævnets vurdering kan tilsvarende fag, som den studerende har afviklet
ved beslægtede akademiske uddannelser i Grønland eller udlandet, meritoverføres som ækvivalerende et institutfag. I sin vurdering hæfter Institutsråd sig ved det pågældende fags indhold og niveau samt ved dets vægt i en fuldtidsstuderendes årsværk. Ved meritoverførslen overføres den opnåede karakter, såfremt den pågældende institution anvender en karakterskala, der er sammenlignelig med GGS-skalaen; såfremt det ikke har været tilfældet, gives karakteren bestået. Det anføres på
det færdige eksamensbevis, at faget er meritoverført fra en anden uddannelse.
§7
Fag, der ikke indgår i instituttets særligt tilrettelagte sidefagsuddannelse i historie (jf. kapitler 5 og
6) benævnes under ét som suppleringsfag. Inden for sidefagsuddannelsens rammer kan en studerende med henblik på opnåelse af specielle faglige kompetencer indlægge op til 20 ECTS-points af fag
valgt blandt de andre fag, der undervises i på instituttet (dog kan Verdenshistorie ikke udgå til fordel for noget andet fag, hvori der undervises på instituttet). Undtagelsesvis vil studienævnet kunne
godkende kurser taget ved andre universitetsinstitutter eller uddannelsesinstitutioner som suppleringsfag. Det anføres på det færdige eksamensbevis, at faget er taget som suppleringsfag ved en
anden uddannelse.
Stk. 2
Såfremt en studerende på sidefagsuddannelsen i historie ønsker et suppleringsfag, som medfører, at
vedkommende ikke kan forvente uden videre at blive anerkendt som historielærer uden for Grønland, skal Institutrådet henlede den studerendes opmærksomhed herpå.
§8
Sidefagsuddannelsen ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie er tilrettelagt således, at den i
forening med en hovedfagsuddannelse fra et andet institut giver adgang til at undervise i faget historie i gymnasiet.
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KAPITEL 4
Eksaminer
§9
Eksaminerne består af et antal prøver. Hver prøve skal bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om.
§ 10
En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Afdelingsleder ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie kan ved dispensationsansøgning indstille til rektors afgørelse om indstilling for fjerde gang, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold.
§ 11
Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne)
alene eller af eksaminator(erne) og en intern censor. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(
erne) og en ekstern censor.
§ 12
Ved prøverne anvendes enten GGS-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke-bestået. Godkendelse af aktiv undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke-bestået.
§ 13
Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål er fastlagt af eksaminator(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem
eksaminator(erne) og den studerende.
§ 14
Ved skriftlige hjemmeopgaver defineres en normalside til 2.400 typeenheder.
§ 15
Følgende prøveformer er mulige: individuel prøve eller gruppeprøve. Gruppeprøveformen kan
kun finde anvendelse ved frie og/eller bundne hjemmeopgaver (herunder feltarbejdsrapport). En
gruppeprøve kan højst omfatte tre personer, og hver enkelt deltagers præstation skal kunne bedømmes individuelt.
§ 16
Bedømmelsen af skriftlige prøver ved sommer- og vintereksamen skal foreligge senest en måned efter eksamens afholdelse.
§ 17
De generelle eksamensfordringer følger de gældende retningslinjer for brugen af GGS-skalaen.
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Såfremt en præstation skal bedømmes til bestået kræves der et niveau, der efter GGS-skalaens
bestemmelser svarer til karaktererne fra E til A (begge inkl.). Såfremt en præstation skal bedømmes til ikke-bestået kræves der et niveau, der efter GGS-skalaens bestemmelser svarer til karaktererne Fx eller F.
KAPITEL 5
Samlet oversigt over uddannelsens discipliner og prøver
Skema 1
Fag

Pensum

Inuitkulturer I
Arktisk arkæologi og
forhistorie
Verdenshistorie I

ECTS

Censur

Eksamensform Karakter

700–1000 45

10

Ekstern

Fri hj.opg.

700

45

10

700 –
50
1000
700–1000 50

10
10

GGSskala
Intern el. eks- Mundtlig
GGStern
skala
Intern
Bd. hj.opg. Bestået/ikkebestået
Ekstern
Bd. hj.opg. GGS-skala

Grønlands historie og fagdi- 700–1000 60
daktik
Emnefag B (1500–1900)
2000
75

10

Intern

20

Ekstern

Emnefag C (1845–1950)

2000

75

20

Intern

Foredrag GGSskala
Fri. hj. opg. GGSskala
Foredrag
GGS-skala

I alt

7500–
8700

400

90

Verdenshistorie II

Timer
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KAPITEL 6
Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver
Som led i undervisningen gives en introduktion til universitetsbibliotekets og Nunatta Atuagaateqarfia´s tidsskrifter, oversigtsværker og håndbøger indenfor fagområdet, samt til bibliotekernes elektroniske og trykte litteratursøgningsmuligheder, tilpasset de enkelte kurser.
1. Inuitkulturer I
Kurset rummer en generel indføring, som præsenterer inuit- og yupik-kulturer og -samfund, fra
Grønland til Sibirien, i komparative etnografiske og historiske perspektiver. Sammenligningsperspektivet inddrager yderligere en oversigt over problemstillinger blandt andre oprindelige folk i
det cirkumpolare område. Desuden tilstræbes, gennem læsning og diskussion af speciallitteratur,
en dyberegående behandling af temaer i inuit- og yupik-etnografi. En særlig vægt lægges her på
undersøgelser af disse samfunds verdensbilleder/kosmologi, videnssystemer, moral, menneske- og
samfundssyn.
• Pensum: normalt 700–1000 s.
• Eksamensform: bunden hjemmeopgave på mellem 10-12 A-4 s. Den studerende og vejlederen
aftaler et emneområde, hvorefter vejleder formulerer den endelige titel ved opgaveperiodens
start. Herefter har den studerende en frist på 14 dage, inden opgaven skal afleveres.
• Censur: ekstern
• Karakter: efter GGS-skalaen
• ECTS-point: 10
2. Arktisk arkæologi og forhistorie
I kurset bibringes de studerende kendskab til litteraturen vedr. Grønlands forhistorie herunder de
kulturelle forbindelser til Canada og Alaska og Europa. Den norrøne kulturs forudsætninger
gennemgås summarisk. Der lægges vægt på, at der opnås oversigt over periodeinddelingerne,
diagnostiske kulturelementer (redskaber, redskabsmaterialer, anlæg), dateringsmetoder og med
teorier og modeller for en forståelse af kulturhistoriske forhold i perioden.
• Pensum: normalt 700 s.
• Eksamensform: mundtlig prøve med evt. udlevering af tekst, kort og/eller genstande, der skal
bestemmes og placeres i en kulturel sammenhæng. Prøven, der har karakter af en samtale, varer i
30 min. inkl. bedømmelse. Der gives en forberedelsestid på 35 min. Hjælpemidler må frit medbringes inklusiv internet.
• Censur: intern eller ekstern
• Karakter: efter GGS-skalaen
• ECTS-point: 10
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3. Verdenshistorie I
Verdenshistorie I er et oversigtskursus, hvor den studerende bibringes et overblik over den globale udvikling fra oldtiden og til ca. 1750. På udvalgte punkter bibringes de studerende gennem
inddragelse af kilder og speciallitteratur en mere dybtgående forståelse af de forskellige syn på, hvad
der har været bestemmende for den historiske udvikling. I kurset inddrages de oprindelige befolkningers historie inden for nationalstaterne set i et bredere internationalt perspektiv.
I løbet af kurset af leveres et essay på fem normalsider. Aflevering og godkendelse af essayet er en
forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen.
• Pensum: normalt 700–1000 s.
• Eksamensform: skriftlig hjemmeopgave på ca. fem normalsider. Opgavens titel formuleres af
den studerende eksaminator. Herefter har den studerende en frist på syv dage, inden opgaven skal
afleveres.
• Censur: intern
• Karakter: bestået/ikke-bestået
• ECTS-points: 10
4. Verdenshistorie II
Kurset er tænkt i en tæt sammenhæng med Verdenshistorie I (jf. kap. 6.3). Verdenshistorie II er
et oversigtskursus, hvor den studerende bibringes et overblik over den globale udvikling fra ca.
1750 til vor tid. På udvalgte punkter bibringes de studerende gennem inddragelse af kilder og
speciallitteratur en mere dybtgående forståelse af de forskellige syn på, hvad der har været bestemmende for den historiske udvikling. I kurset inddrages de oprindelige befolkningers historie
inden for nationalstaterne set i et bredere internationalt perspektiv.
I løbet af kurset af leveres et essay på fem normalsider. Aflevering og godkendelse af essayet er en
forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen.
• Pensum: normalt 700–1000 s.
• Eksamensform: skriftlig hjemmeopgave på mellem 10 og 12 normalsider. Opgavens titel formuleres af den studerende eksaminator. Herefter har den studerende en frist på to uger, inden opgaven skal afleveres.
• Censur: intern
• Karakter: efter GGS-skalaen
• ECTS-points: 10
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5. Grønlands historie og fagdidaktik
Ud fra læsning af oversigtslitteratur og en bred gennemgang af Grønlands historie set i international sammenhæng, bibringes der de studerende et overblik over fagets udvikling og aktuelle faglige
profil. I denne lægges der vægt på at give et overblik over forskellige syn og forklaringer på ændringer
i det grønlandske samfunds udvikling fra 1600-tallet til vor tid. Pensum i Grønlands historie er
oversigtsværker samt speciallitteratur, der belyser et eller flere centrale forhold og/eller tematiske
aspekter. En del af kursets pensum behandler fagdidaktikken med fokus på historieformidling
indenfor uddannelsesinstitutioner og det omgivende samfund. I kurset behandles desuden
spørgsmålet om historie- og kulturbevidsthedens dannelse og funktion i samfundet.
• Pensum: normalt 700–100 s.
• Eksamensform: mundtligt foredrag (evt. suppleret med forevisning af en power-pointpræsentation eller lignende) af 20-30 min. varighed på baggrund af et spørgsmål, som er stillet af
eksaminator. Studenten får spørgsmålet 48 timer før foredraget finder sted.
• Censur: intern
• Karakter: efter GGS-skalaen.
• ECTS-points: 10
6. Emnefag B (1500–1900)
Gennem læsning og diskussion af oversigtslitteratur, hovedværker (evt. dele heraf), artikler og
anmeldelser studeres en emnekreds, der i et synkront og/eller diakront perspektiv belyser kulturog samfundsudvikling i perioden 1500-1900.
• Pensum: normalt 2000 s.
• Eksamensform: eksamen afvikles ved at den studerende i det udvalgte emneområde udarbejder en
hjemmeopgave på 10-12 A-4 s. Det valgte emnes nærmere tematiske afgrænsning og titel aftales
mellem den studerende og eksaminator. Når titlen er aftalt har den studerende en frist på 3 uger
inden opgaven skal afleveres.
• Censur: ekstern
• Karakter: efter GGS-skalaen.
• ECTS-points: 20
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7. Emnefag C (1850–1945)
Gennem læsning og diskussion af oversigtslitteratur, hovedværker (evt. dele heraf), artikler og
anmeldelser studeres en emnekreds, der i et synkront og/eller diakront perspektiv belyser kulturog samfundsudvikling i perioden 1850–1945.
• Pensum: normalt 2000 s.
• Eksamensform: Eksamensform: eksamen afvikles ved et mundtligt foredrag med inddragelse af
av-midler på 20-30 min. varighed. Emnet for foredraget aftales mellem den studerende og eksaminator 48 timer førend foredraget skal finde sted.
• Censur: intern
• Karakter: efter GGS-skalaen.
• ECTS-points: 20
KAPITEL 8
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 19
Denne studieordning for sidefagsuddannelsen i historie træder i kraft ved starten af efterårssemesteret 2019.
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