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Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-02-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2.
Programmets uppläggning

Utbildningen vänder sig till personer med intresse av att arbeta med historia genom forskning och skrivande
men också andra former av kunskapsuppbyggnad och förmedling av historisk kunskap, till exempel vid
museer, inom media eller genom populärvetenskap.
Programmet omfattar sex terminer heltidsstudier. Av dessa utgörs fyra terminer av obligatoriska kurser i
historia: Historia I, Historia II, Kandidatkurs i historia och Historievetenskaplig tillämpningskurs. Den
sistnämnda kursen, som avslutar programmet, innehåller förutom två teoretiska kurser tio veckor handledd
praktik.
Resterande 60 hp består av två terminers studier inom ett eller två andra ämnen inom humanistisk fakultet,
alternativt en eller två terminers utlandsstudier inom något humanistiskt ämne.
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
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
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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.
Utöver de mål som Högskoleförordningen föreskriver för filosofie kandidatexamen gäller följande mål för
programmet:
Studenten ska kunna
- visa kunskap om olika samhällens historiska utveckling och muntligen och skriftligen kunna redogöra för,
analysera och diskutera historiska företeelser och utvecklingslinjer,
- visa förmåga att kunna förklara och kritiskt granska centrala historiska skeenden och kunna diskutera och
analysera dessa utifrån historiska källor och vetenskaplig litteratur,
- visa kunskap om grunderna för historisk metod och teori, samt muntligen och skriftligen kunna värdera och
kritiskt granska historiska källor och vetenskaplig litteratur,
- visa förmåga att muntligen och skriftligen kunna kritiskt bearbeta, tolka och systematiskt analysera
historiskt källmaterial av skilda slag,
- visa förmåga att skriva en vetenskaplig uppsats och försvara den, samt kritiskt granska och diskutera andras
vetenskapliga uppsatser,
- visa kunskap om olika sätt att bruka och förmedla historia samt kunna reflektera kring historievetenskapens
roll i samhället.
Kurser

Studiegång och obligatoriska kurser
Termin 1
Historia I inom Kandidatprogram i historia, 30 hp (huvudområde Historia).
Termin 2
Historia II inom Kandidatprogram i historia, 30 hp (huvudområde Historia).
Termin 3
Valbar kurs omfattande 30 hp inom Humanistisk fakultet eller utlandsstudier inom något humanistiskt ämne
motsvarande 30 hp.
Termin 4
Valbar kurs omfattande 30 hp inom Humanistisk fakultet eller utlandsstudier inom något humanistiskt ämne
motsvarande 30 hp.
Termin 5
Kandidatkurs i historia, 30 hp (huvudområde Historia).
Termin 6
Historievetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp (huvudområde Historia).
Kurserna under termin 3–5 kan läsas i valfri ordning.
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
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Programmet leder till Filosofie kandidatexamen i historia.
Övrigt

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.

Sidan 3/3

