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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2021-06-09 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2021-06-15.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till utbytesstudier
Kursens uppläggning
Provkod
1FTU

Benämning
Fördjupad temakurs för utbytesstudenter I

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om några utvalda historiska problemområden. Den studerande väljer en
tematiskt inriktad kurs inom ett historiskt problemområde, t.ex. politisk och ekonomisk utveckling, social
utveckling eller kulturell utveckling. Till varje tema finns en utarbetad litteraturlista. I kursen får den
studerande fördjupade kunskaper inom kursens tematik och inblickar i aktuella forskningsrön och
forskningsfrågor.
För information om de valbara tematiska fördjupningsområdena under aktuell termin hänvisas till kurssidan
på Athena: athena.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha förvärvat fördjupade kunskaper om den valda tidsperioden och området;
- kunna muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och diskutera problemområden och historiska frågor
utifrån vetenskaplig litteratur.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier.
Kurskrav: obligatorisk närvaro samt tillfredsställande genomförda presentationer och skriftliga inlämningar
till seminarierna. Fullgörande av obligatorierna utgör krav för att studenten ska kunna delta i examinationen.
Se vidare Kunskapskontroll och examination d).
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
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månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en hemskrivning.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D= Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den
studerande befrielse från att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Studerande som fått lägst betyget E får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursbeskrivning eller institutionens webbplats www.historia.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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