Kursplan för HIS S04
Historiska studier: Praktik
Avancerad nivå A1N, 7,5 högskolepoäng
Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid området för humaniora och
teologi 2011-06-20
Ämne: Historia; Idé- och lärdomshistoria
Denna kurs är obligatorisk inom masterprogrammet Historiska studier.
Undervisning sker på svenska.

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
• kunna redogöra för den praktiska användningen av historiska eller idéhistoriska perspektiv
inom aktuellt praktikområde,
•

kunna redogöra för historiens eller idéhistoriens samhälleliga betydelse utifrån valt
praktikområde,

•

efter 5 veckors praktik kunna reflektera över praktiskt arbete inom ett för ämnet relevant
kunskapsområde,

•

såväl muntligt som skriftligt kunna diskutera historiens eller idéhistoriens roll i samhället
och historikernas eller idéhistorikernas ansvar

Kursens innehåll
I kursen genomförs praktik inom ett område som är relevant i ett historievetenskapligt
sammanhang. Exempel på praktikplats kan vara arkiv, museer, förlag, turistbyråer, politiska organ
– i bredaste bemärkelse, inklusive EU – media, tankesmedjor, samverkansorgan mellan universitet
och näringsliv eller inom universitet, stiftelser, svenska ambassader i Europa, statliga och
kommunala förvaltningsorgan. Praktikplats anordnas genom kursledningens försorg.

Undervisning och examination
Utöver de praktiska inslagen organiseras ett obligatoriskt slutseminarium.
Examination sker genom att studenten genomför fem veckors praktik. Under denna period
skriver studenten samtidigt en rapport där iakttagelser och reflektioner från praktiken kopplas
samman med kurslitteraturen. Rapporten diskuteras vid ett obligatoriskt slutseminarium.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd
En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant
skall göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart. Möjligheten gäller till
och med 2011-12-31 och ersätts därefter med ECTS Grading Table.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria,
religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med
historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk
inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Litteratur
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

Övrigt
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får endast
tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälningsoch informationsmaterial.

