Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISS04, Historiska studier: Praktik, 7,5 högskolepoäng
Historical Studies: Work Placement, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-02-17 att gälla från och med
2014-02-17, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Denna kurs är obligatorisk inom masterprogrammet Historiska studier.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Idé- och lärdomshistoria

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• 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,

Färdighet och förmåga
• kunna reflektera över praktiskt arbete inom ett för ämnet relevant
kunskapsområde,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• 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, men den studerande får gärna lämna
förslag på relevant praktikplats.

Kursens genomförande
Utöver de praktiska inslagen organiseras ett obligatoriskt slutseminarium.

Kursens examination
Examination sker genom att studenten genomför praktik under kursperioden. Under
denna period skriver studenten samtidigt en rapport där iakttagelser och reflektioner
från praktiken kopplas samman med kurslitteraturen. Rapporten diskuteras vid ett
obligatoriskt slutseminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

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.

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
2. 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 anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen HISS04, Historiska studier: Praktik
Gäller från H11
1101 Praktik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

