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Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-03-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Historia 1b alt 1a1+1a2, Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Programmets uppläggning

Utbildningen vänder sig till personer intresserade av en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig
inriktning. Kandidatprogram i historia, politik och samhälle kombinerar studier i historia och statsvetenskap
och ges i samarbete mellan Historiska institutionen, som är programansvarig institution, och
Statsvetenskapliga institutionen.
Ett av ämnena väljs som huvudområde i vilket examensarbete utförs. Detta innebär att minst 90 hp ska läsas
inom huvudområdet och minst 60 hp inom det andra området. Genomgånget program leder till
kandidatexamen med huvudområde historia eller statsvetenskap, alternativt dubbel kandidatexamen i historia
och statsvetenskap. För det senare förutsätts examensarbeten i respektive huvudområde.
Programmet omfattar 180 hp. Det består av sex terminers heltidsstudier och inleds med ett basblock om 120
hp. Dessa kurser utgörs av 60 hp historia och 60 hp statsvetenskap. Därefter läses ett fördjupningsblock som
innefattar examensarbete i historia eller statsvetenskap, 30 hp, samt praktik, valfria studier eller utlandsstudier
om 30 hp. Alternativt läses både Historia – kandidatkurs och Statsvetenskap III.
Programmet förbereder för arbete med utredning och analys, inom både privat och offentlig sektor.
Programmet ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.
Mål

Filosofie kandidatexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området
samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
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Studenten ska kunna
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
För programmet gäller även följande mål.
Studenten ska kunna
- visa kunskap om olika samhällens historiska förändringar och uppkomsten av världsbilder och
föreställningar i olika historiska kontexter, samt muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och
diskutera utvecklingslinjer och historiska företeelser,
- visa kunskap om och förståelse för metoder, tekniker och synsätt inom statsvetenskap inbegripet frågor som
rör politik och samhälle,
- visa kunskap om relevant teori och metod av betydelse för yrkesverksamhet inom offentlig förvaltning och
andra både offentliga och icke offentliga organisationer,
- visa insikter i, och förstå, förklara och kritiskt granska centrala historiska skeenden och föreställningar, samt
diskutera, analysera och kommunicera relevanta problemområden och historiska frågeställningar utifrån
vetenskaplig litteratur,
- visa kunskap om grunderna för historisk och statsvetenskaplig metod och teori, samt med vetenskapliga
termer och begrepp muntligen och skriftligen värdera och källkritiskt granska källor, vetenskapliga uppsatser
och litteratur,
- visa färdighet att skriftligen och muntligen redovisa självständiga undersökningar som demonstrerar
förmåga att kritiskt bearbeta, tolka och systematiskt analysera källmaterial av skilda slag, och
- visa förmåga att dels skriva en egen vetenskaplig uppsats och försvara den, dels kritiskt granska och
diskutera andra vetenskapliga uppsatser.
Kurser

Studiegång och obligatoriska kurser
BASBLOCK:
Termin 1
Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, 30 hp (huvudområde historia)
Termin 2
Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, 30 hp (huvudområde historia)
Termin 3
Statsvetenskap I, 30 hp (huvudområde statsvetenskap)
Termin 4
Statsvetenskap II, 30 hp (huvudområde statsvetenskap)
FÖRDJUPNINGSBLOCK:
Termin 5
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Historia – kandidatkurs, 30 hp (huvudområde historia)
eller
Statsvetenskap III, 30 hp (huvudområde statsvetenskap)
Termin 6
Yrkesförberedande praktik, 30 hp i valt huvudområde, det vill säga historia eller statsvetenskap, eller valfria
kurser i humaniora, samhällsvetenskap eller juridik, eller en utbytestermin vid partneruniversitet. Alternativt
läses Historia – kandidatkurs, eller Statsvetenskap III.
För närmare information om de kurser som ingår i programmet samt specificerade förkunskapskrav, se
respektive kursplan.
Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 hp.
Examen

Programmet leder till Filosofie kandidatexamen i historia eller statsvetenskap, alternativt dubbel
kandidatexamen i historia och statsvetenskap.
Övrigt

Tillträdesregler till termin 5:
För att få fortsätta studierna efter basblocket ska den studerande vara godkänd på minst 105 hp inom
basblocket samt uppfylla behörighetskraven för huvudområdets kandidatkurs.
Övergångsbestämmelser:
När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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