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Utbildningsplanen är godkänd av institutionsstyrelsen vid historiska institutionen 2010-12-14.
Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-02-01.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.
Programmets uppläggning

Programmet ger kandidatexamen med huvudområde historia eller idéhistoria och omfattar 180 hp. Ett av
ämnena väljs som huvudområde i vilket examensarbete utförs. Detta innebär att minst 90 hp ska läsas inom
huvudområdet och minst 30 hp inom det andra området. De resterande 60 poängen inom programmet är helt
valfria inom hela universitetets kursutbud, förutsatt att det finns plats inom respektive kurs.
De båda grundkurserna, Historia I och Idéhistoria I, är obligatoriska inom programmet och de bör läsas under
det första året. Normalt inleds studierna med kursen Historia I. Minst ett av ämnena ska läsas till kandidatnivå
och kandidatkursen i det ämnet bör läsas under det sista året på programmet.
Mål

Utöver de mål som Högskoleförordningen föreskriver för filosofie kandidatexamen gäller de följande målen
för detta kandidatprogram:
– visa kunskap om olika samhällens historiska förändringar och uppkomsten av världsbilder och
föreställningar i olika historiska kontexter, samt kunna muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och
diskutera utvecklingslinjer och historiska och idéhistoriska företeelser,
– visa insikter i, och kunna förstå, förklara och kritiskt granska centrala historiska skeenden och
föreställningar, samt kunna diskutera, analysera och kommunicera relevanta problemområden och historiska
och idéhistoriska frågeställningar utifrån vetenskaplig litteratur,
– visa kunskap om grunderna för historisk och idéhistorisk metod och teori, samt med vetenskapliga termer
och begrepp muntligen och skriftligen kunna värdera och källkritiskt granska historiska källor, vetenskapliga
uppsatser och litteratur,
– visa färdighet att skriftligen och muntligen redovisa självständiga undersökningar som demonstrerar
förmåga att kritiskt bearbeta, tolka och systematiskt analysera historiskt källmaterial av skilda slag,
– visa förmåga att kunna dels skriva en egen vetenskaplig uppsats och försvara den, dels kritiskt granska och
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diskutera andra vetenskapliga uppsatser.
Kurser

Termin 1. Historia I, 30 hp – obligatorisk.
Termin 2. Idéhistoria I, 30 hp – obligatorisk.
Termin 3. Antingen Historia II, 30 hp eller Idéhistoria II, 30 hp – en av dem är obligatorisk.
Termin 4. Valfria kurser inom eller utanför Humanistisk fakultet (30 hp).
Termin 5. Valfria kurser inom eller utanför Humanistisk fakultet (30 hp).
Termin 6. Antingen Historia, kandidatkurs, 30 hp eller Idéhistoria, kandidatkurs, 30 hp – en av dem är
obligatorisk.
För närmare information om kurser, se respektive kursplan.
Examen

Den som avslutat programmet med godkänt resultat på samtliga kurser erhåller efter ansökan en filosofie
kandidatexamen i historia eller idéhistoria.
Övrigt

Övergångsbestämmelser:
När kurser inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna utbildningsplan. Dock med begränsningen att vid
underkännande av prov gäller att studerande som fått betyget Fx eller F respektive U har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Begränsningar:
Kurser får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
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