Programmet i korthet

Lunds universitet är ett av Skandinaviens största universitet.
Här finns över 40 000 studenter, och staden präglas av ett
levande studentliv.

Programmets längd: 3 år
Högskolepoäng: 180 högskolepoäng
Programstart: Varje hösttermin
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Historia A,
Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap
1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)
Examen: Filosofie kandidatexamen i historia
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälan: Runt den 15 april via www.antagning.se
Ytterligare information: Se www.hist.lu.se

På Historiska institutionen möter du många studenter som
läser historia, från grundnivå till avancerad nivå och inom
forskarstudier. Du möter alla våra engagerade forskare och
kompetenta lärare som ägnar sig åt att studera människan som
kulturell varelse i samtid och i historisk tid.
Institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och
teologcentrum, med tillgång till ett modernt forskningsbibliotek,
nya lärosalar, läsplatser och café.

KONTAKTINFORMATION
Historiska institutionen
046-222 79 60, hist@hist.lu.se
www.hist.lu.se
Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, Lund
Postadress: Box 192, 221 00 Lund
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Kandidatprogram i
historia
LUNDS UNIVERSITET

Programmets innehåll:

Programstruktur:

Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller
minst fyra terminers studier i historia.

Termin 1 – Historia

Termin 4 – Fördjupning

Historia som vetenskap
Forntid till medeltid
Tidigmodern tid
Modern tid
Seminarier: Historikern och
arbetsmarknaden

1. Kulturarv
Historisk arkeologi eller
Etnologi eller Konsthistoria
och visuella studier
2. Omvärldsanalys
Freds- och konfliktvetenskap
eller Samhällsgeografi
3. Historia och politik
Statsvetenskap eller
Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap
och Islamologi

För historiker är det viktigt att förklara och förstå det
förflutna. För detta krävs goda ämneskunskaper. Du
studerar hur mänskliga relationer har sett ut över tid och
vad som har påverkat människors livsvillkor, och vilka tankar
som motiverat människan till handling.

Termin 2 – Historia
Tematisk fördjupningskurs
Akademiskt skrivande
Metodkurs
B-uppsats
Seminarier: Historikern som
forskare

Goda ämneskunskaper i historia gör det lättare för dig
att se historiens inverkan på vår egen tid och identifiera
likheter och skillnader i politiska och kulturella fenomen.

Praktisk historia

Termin 3 – Projekt för
historiker

Vi hanterar historia som vetenskap. De kronologiska
kurserna ger dig översikter av politiska, kulturella,
ekonomiska och sociala tillstånd. Vi diskuterar även hur
olika källtyper kan hanteras av forskningen. Studierna i
historia gör dig väl tränad i kritiskt tänkande.

Projektledning
Tillämpad historiedidaktik
eller Praktikkurs
Projektarbete 15 hp

Utöver denna historiska bildning ligger programmets fokus
på praktisk historieanvändning. Som student lär du dig om
olika genrer för historieförmedling – vetenskapliga artiklar
och avhandlingar, populärvetenskapliga framställningar,
lärobokstexter, utställningstexter m.m.
I programmet får du både goda ämneskunskaper i historia,
tränar dig i att göra historiska analyser och får goda
erfarenhet av att producera historia.
Att kommunicera både muntligt och skriftligt tränas genom
hela programmet. En hel termin ägnas åt praktiskt arbete
för historiker där du uppövar förmågan att kommunicera
med olika grupper, har möjlighet att göra praktik och
arbetar med historiskt inriktade projekt tillsammans med
andra.

Vad leder studierna till?
Historiker arbetar inom arkiv, turism- och museivärlden,
där en ämnesspecifik kompetens används. De finns även
inom statlig och kommunal förvaltning, eller inom media
och andra branscher där de generella kompetenserna väger
tyngre.
Kandidatprogrammet är en bra grund för vidare studier
på masterprogram som både leder vidare till yrken som
arkivarie, museolog, redaktör, vetenskapsjournalist
eller utredare, och som möjliggör fortsatta studier på
forskarnivå.

Termin 5 – Utlandsstudier
eller profiltermin
Termin 6 – Historia
Teori och metodkurs
Tematisk fördjupningskurs
Examensarbete 15 hp

