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1. Præambel 
Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 
22. juni 2015.  

Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i:  

- Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til 

videregående og højere uddannelser uden for Grønland 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer 

ved Ilisimatusarfik 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden 

bedømmelse 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik 
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2. Uddannelsens formål 
Kandidatuddannelsen i kultur- og samfundshistorie ved Ilisimatusarfik er en akademisk 
uddannelse i henhold til Hjemmestyrebekendtgørelse herom. Kandidatgraden, der giver ret til 
titlen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii), ækvivalerer de nye danske cand.mag.- 
grader og den internationale M.A.-grad. Uddannelsen hører under universitetets afdeling for 
kultur- og samfundshistorie. 

Uddannelsens formål er at uddanne kandidater, som, udover de kvalifikationer der er 
erhvervet i den forudgående B.A.-uddannelse, har erhvervet sig et dybtgående kendskab til 
udvalgte emner indenfor den internationale og den arktisk/subarktiske kultur- og 
samfundsudvikling, og som på et videregående akademisk niveau kan beskrive, formulere, 
analysere og bearbejde problemstillinger. 

Uddannelsen kan gennem tilvalg af suppleringsfag i et vist omfang sammensættes individuelt. 
Afhængigt af studieforløbets sammensætning kvalificerer uddannelsen til fortsatte studier på 
PhD-niveau og/eller til at udføre erhvervsfunktioner, hvor der lægges vægt på et videregående 
kendskab til etnologisk-antropologiske og historiske arbejdsmetoder og til den internationale 
og den arktisk-subarktiske kultur- og samfundsudvikling. 

I en grønlandsk sammenhæng vil særligt følgende beskæftigelsesmuligheder komme på tale: 

- undervisning i historie på GUX (i forening med et GUX-relevant bifag) og ved andre 
uddannelsesinstitutioner 

- ansættelse som akademisk medarbejder ved arkiver og museer 
- formidling af kulturhistorisk viden indenfor turismesektoren 
- kulturmedarbejder indenfor presse- og forlagsvirksomhed 
- ansættelser, hvor der lægges vægt på evnen til kulturel formidling og mægling i en 

samfundsmæssig sammenhæng (fx. integration og undervisning af indvandrere) 
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3. Adgangskrav 
For at få adgang til at indskrive sig som kandidat-studerende ved afdelingen skal en 
studerende forinden have erhvervet sig en B.A.-grad ved instituttet, hvori indgår (evt. via 
meritoverførsel) fagene: 1. historisk metode; 2. antropologisk metode; 3. inuitkulturer; 4. 
verdenshistorie; 5. kultur- og samfundsanalyse; 6. idéhistorie og videnskabsteori; 7. 
Grønlands historie og fagdidaktik; 8. bachelorprojekt, afviklet ved brug af eksamensform a. 
(Ialt 150 ECTS-points). 

Særlige adgangskrav vedr. studerende ved andre institutter, som ønsker at tage dele af 
kandidat-uddannelsen ved instituttet: 

- Under forudsætning af, at der er plads i undervisningslokalet, og at de sprogligt kan følge 
med i den udbudte undervisning i faget/fagene, stilles der ingen yderligere adgangskrav til 
studerende, som er indskrevet som kandidat-/M.A.-studerende ved andre institutter, og 
som ønsker at tage dele af kandidat-uddannelsen ved afdeling for kultur- og 
samfundshistorie 

- I tilfælde af, at de ikke behersker det/de sprog, der undervises i på de respektive fag, og 
under forudsætning af, at de behersker engelsk på et niveau, der sætter dem i stand til at 
modtage vejledning fra afdelingens lærere, samt kommer fra fagligt beslægtede institutter, 
kan kandidat-/M.A.-studerende fra andre institutter, som ønsker at tage dele af kandidat- 
uddannelsen ved afdelingen for kultur- og samfundshistorie, få behandlet en ansøgning 
herom af studienævnet 

4. Struktur 
Kandidat-uddannelsen er normeret til at omfatte to studieårsværk for en fuldtidsstuderende. 
Årsværkspoints (60 ECTS-points pr. år; 120 ECTS-points for den samlede uddannelse) 
markerer den enkelte disciplins vægt i en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 

De fag, der indgår i afdelingens særligt tilrettelagte kandidatuddannelse (jf. kapitler 6 og 7), 
benævnes kernefag. Efter institutrådets vurdering kan tilsvarende fag, som den studerende 
har afviklet ved beslægtede kandidat-/M.A.-uddannelser i Grønland eller udlandet, 
meritoverføres som ækvivalerende et kernefag. I sin vurdering hæfter institutrådet sig ved det 
pågældende fags indhold og niveau, de i studieordningen fastsatte spredningskrav og fagets 
vægt i en fuldtidsstuderendes årsværk. Ved meritoverførslen overføres den opnåede karakter, 
såfremt den pågældende institution anvender GGS-skalaen; såfremt det ikke har været 
tilfældet, gives karakteren bestået. Det anføres på det færdige kandidatbevis, at faget er 
meritoverført fra en anden uddannelse. 

Fag, der ikke indgår i afdelingens særligt tilrettelagte kandidatuddannelse (jf. kapitler 6 og 7), 
benævnes under ét som suppleringsfag. Inden for den to-årige kandidat-uddannelses 
rammer kan den studerende m.h.p. opnåelsen af specielle faglige kompetencer indlægge op 
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til 1 årsværk (svarende til 60 ECTS-points) af sådanne suppleringsfag, der er taget ved andre 
kandidat/M.A.-uddannelser og godkendt som suppleringsfag af afdelingen? for kultur- og 
samfundshistorie. Faget/fagene overføres med den opnåede karakter, såfremt den 
pågældende institution anvender GGS-skalaen; såfremt det ikke har været tilfældet, gives 
karakteren bestået. Det anføres på det færdige kandidatbevis, at faget er taget som 
suppleringsfag ved en anden uddannelse. 

Såfremt den studerende ønsker at bruge sin kandidatuddannelse til at undervise i GUX med 
historie som hovedfag, skal vedkommende være opmærksom på, at bestemmelser vedr. 
tematisk og kronologisk spredning i den adgangsgivende uddannelse begrænser friheden 
ved valg af suppleringsfag. 

Såfremt afdeling for kultur- og samfundshistorie skal tildele kandidatgraden skal specialet og 
mindst et af emnefagene A-D tages ved afdelingen. 

5. Eksaminer 
Eksaminerne består af et antal prøver. Hver prøve skal bestås for sig. Beståede prøver kan 
ikke tages om. 

En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Afdeling for kultur- og 
samfundshistorie kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde gang, såfremt det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 

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 censor, som er beskikket af direktoratet. 

Ved prøverne anvendes enten GGS-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke-bestået. 
Godkendelse af aktiv undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke-bestået. 

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. 

Følgende prøveformer er mulige: individuel prøve eller gruppeprøve. Gruppeprøveformen kan 
kun finde anvendelse ved frie og/eller bundne hjemmeopgaver. En gruppeprøve kan højst 
omfatte tre personer, og hver enkelt deltagers præstation skal kunne bedømmes individuelt. 

Bedømmelsen af skriftlige prøver ved sommer- og vintereksamen skal foreligge senest en 
måned efter eksamens afholdelse. Bedømmelsen af specialeafhandling skal foreligge senest 
en måned efter at afhandlingen er modtaget til censur. 
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De generelle eksamensfordringer følger de gældende retningslinjer for brugen af GGS- 
skalaen. Såfremt en præstation skal bedømmes til bestået kræves der et niveau, der efter 
GGS-skalaens bestemmelser svarer til karakterne 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 karakterne fra Fx til F (begge inkl.) 

5.1. Samlet oversigt over uddannelsens discipliner og prøver 

Der er ingen fast rækkefølge mellem de 4 emnefag, arkivkundskab og museumskundskab.  

Specialet vil dog normalt udgøre afslutningen på uddannelsen. 

Fag Pensum Timer ECTS Censur Eksamen Karakter

Emnefag A (før 1500) 2000 75 20 Ekstern Fri hjemme-
opgave

GGS

Emnefag B (1500-1900) 2000 75 20 Ekstern Fri hjemme-
opgave

GGS

Emnefag C (1850-1945) 2000 75 20 Intern Foredrag GGS

Emnefag D (1945-) 2000 75 20 Ekstern Fri hjemme-
opgave

GGS

Arkivkundskab - 30 5 Intern Afløsning bestået / ikke 
bestået 

Museumskundskab - 30 5 Intern Afløsning bestået / ikke 
bestået 

Speciale Varierer - 30 Ekstern Afhandling GGS

I alt 8000 360 120
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6. Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og 
prøver 

6.1. Emnefag A (før 1500) 
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 
kultur- og samfundsudvikling i perioden før 1500. Valget af emne skal respektere de i afsnit 
6.9 anførte spredningskrav. 

- 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 og karaktervægt: Karakter efter GGS-skalaen. Karaktervægt 1,0 

6.2. 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 
kultur- og samfundsudvikling i perioden 1500-1900. Valget af emne skal respektere de i afsnit 
6.9 anførte spredningskrav. 

- 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 
tematiskeafgrænsning og titel aftales mellem den studerende og eksaminator. Når titlen er 
aftalt har den studerende en frist på 3 uger inden opgaven skal afleveres 

- Censurform: ekstern 
- Karakter og karaktervægt: karakter efter GGS-skalaen. Karaktervægt 1,0 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6.3. 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 
kultur- og samfundsudvikling i perioden 1850-1945. Valget af emne skal respektere de i afsnit 
6.9 anførte spredningskrav. 

- Pensum: normalt 2000 s. 
- Eksamensform: eksamen afvikles ved et mundtligt foredrag (evt. 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 og karaktervægt: Karakter efter GGS-skalaen. Karaktervægt 1,0 

6.4. Emnefag D (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 
kultur- og samfundsudvikling i perioden efter 1945. Valget af emne skal respektere de i afsnit 
6.9 anførte spredningskrav. 

- 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 

- Censurform: ekstern 
- Karakter og karaktervægt: karakter efter GGS-skalaen. Karaktervægt 1,0  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6.5. Praktik 
Ét af emnefagene kan afløses af et semesters praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres 
gennem udarbejdelse af emnefagsopgave. Afdelingen fastsætter nærmere vilkår for det 
enkelte tilfælde af praktik, herunder godkendelsen af det tilknyttede pensum. Virksomheden 
skal skriftligt, over for Afdelingen, bekræfte, at der er en praktikplads til den studerende, og at 
praktikanten tildeles en kontaktperson med en faglig relevant baggrund. Den studerende skal 
have en af afdelingens lærere eller en af afdelingen godkendt person som vejleder.  

- Undervisningstimer: Afdelingen bestemmer, hvor stort et antal lærerarbejdstimer der kan 
stilles til rådighed til vejledning 

- 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 

- Censurform: ekstern 
- Karakter og karaktervægt: karakter efter GGS-skalaen. Karaktervægt 1,0 
- ECTS-point: 20 

6.6. Arkivkundskab. 
De studerende indføres i arkivstudiernes praktiske muligheder, i de grønlandsk-relevante 
arkivaliers placering i og udenfor Grønland, i den grønlandske og danske arkivlov og i 
arkivopbygning efter proveniens- eller andre principper. Gennem praktiske øvelser bibringes 
der de studerende en indsigt i gotisk skriftlæsning. 

- Pensum: et pensum lader sig pga. fagets natur ikke fastsætte 
- Eksamensform: Eksamen afløses ved 75% aktiv deltagelse i undervisningen og ved løsning 

af samtlige opgaver (hvoraf 1 er individuelt stillet), der stilles i tilknytning til undervisningen. 
Censurform:lærergodkendelse af aktiv deltagelse 

- Karakter og karaktervægt: bestået/ikke-bestået. Karaktervægt 1,0 

6.7. Museumskundskab 
I kurset indføres de studerende i de kultur-historiske museers arbejdsområde, de gældende 
fredningsbestemmelser og de problemstillinger, der aktuelt optager museumsverdenen.  

- Pensum: et pensum lader sig pga. fagets natur ikke fastsætte 
- Eksamensform: Eksamen afløses ved 75% aktiv deltagelse i undervisningen og ved løsning 

af samtlige opgaver (hvoraf 1 er individuelt stillet), der stilles i tilknytning til undervisningen. 
Censurform: lærergodkendelse af aktiv deltagelse 

- Karakter og karaktervægt: bestået/ikke-bestået. Karaktervægt 1,0 
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6.8. Specialeafhandling 
En hjemmeopgave på 70-100 A-4 s. indenfor et selvvalgt historisk og/eller etnologisk- 
antropologisk emne fra Grønland og/eller de nordamerikanske inuitregioner.  

Såfremt der i tilknytning til institutionen findes kvalificeret vejleder kan emnet vælges fra en 
anden region. Specialeafhandlingen skal vise den studerendes fortrolighed med videnskabelig 
metodik og analyse, og vise at den studerende har et indgående kendskab til litteraturen og 
kilderne til emnet.  

Selve specialestudiet former sig som et 6 måneders studieforløb under vejledning.  

Specialeemnet aftales med vejlederen, og den endelige titel aftales ligeledes mellem den 
studerende og vejlederen. Når titlen er aftalt har den studerende en frist på 3 måneder, inden 
specialet skal afleveres. 

- Pensum: individuelt 
- Censur: ekstern. Censor og eksaminator udarbejder i fællesskab eller hver for sig en 

skriftlig begrundelse for den givne karakter på normalt 1 s. 
- Karakter og karaktervægt: Karakter efter GGS-skalaen. Vægt 2,0 

6.9. Spredningskrav 
Udover de anførte kronologiske spredningskrav er der fastsat følgende krav om tematisk og 
regional spredning mellem emnefagene A-D: 

- Mindst 1 og højst 2 af emnefagene A-D skal behandle problemstillinger fra Grønlands og/
eller det arktiske og subarktiske Nordamerikas kultur- og samfundsudvikling 

- Op til 2 af emnefagene A-D kan have et idé- og åndshistorisk sigte 
- Mindst 1 af emnefagene B-D skal have et samfundsanalytisk sigte, således at det valgte 

emne belyser problemstillinger, der kendes fra økonomisk eller politisk teori 

7. Ikrafttræden 
Denne studieordning træder i kraft d. 1. september 2015. 
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