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Viktig studieinformation
 
Här har vi sammanställt viktig information för dig som ska påbörja dina
studier i idéhistoria hos oss. Du hittar mer studieinformation på institutionens
hemsida: https://www.su.se/ike/utbildning/studieinformation.
 
Stockholms universitets verksamhet fortsätter under den pågående Corona-
epidemin. Men studierna påverkas på flera sätt. Följ utvecklingen och SU:s
uppdateringar här: https://www.su.se/corona.
 
Allmänt om universitetsstudier
Att läsa på universitetet kräver hårt arbete, självständighet och eget
ansvarstagande. För att klara kursernas examination krävs förutom
deltagandet i undervisningen (föreläsningar, seminarier, grupparbete etc.) att
du läser mycket på egen hand och att du förbereder dig noggrant inför
diskussionerna. Den lärarledda undervisningen är ett stöd för att du på bästa
möjliga sätt ska kunna uppnå kursens mål och förstå innehållet i den
kurslitteratur som tillhör utbildningen. Varken föreläsningarna eller
seminarierna kan täcka hela kursinnehållet på ett uttömmande sätt. De
förutsätter att du också läser och bearbetar kurslitteraturen självständigt, på
egen hand.
 
Till varje undervisningstillfälle förväntas du ha läst kurslitteraturen som finns
angiven i lektionsplaneringen. Tänk på att införskaffa litteraturen i god tid
och gör gärna ett eget ”lässchema” som fungerar med livet utanför studierna.
 
Kurshemsida och lärplattform
Viktig information om kursen såsom schema, kursplan och litteraturlista
hittar du på institutionens hemsida 1–2 månader före kursstart. Du söker själv
fram din kurshemsida på https://www.su.se/ike/utbildning/alla-program-och-
kurser/idéhistoria
 
Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner
du på en kurssida i lärplattformen Athena (Itslearning), som du loggar in på
med ditt universitetskonto. Kurssidan blir tillgänglig när du har registrerats på
kursen. Vi förutsätter att du tar del av informationen i kurssidan på
lärplattformen, så du måste själv regelbundet gå in på kursens sida och hålla
dig uppdaterad. Du kan också själv ställa in Athena på ett sådant sätt att du
får automatiska notifikationer per e-mail när viktig information läggs upp på
Athena.
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Studentexpedition
Om du har frågor om registrering, avbrott, studieintyg eller något annat
praktiskt som rör dina studier, kan vår studentexpedition lotsa dig rätt:
expedition.ike@su.se. Svar på många vanliga frågor inför kursstart hittar du
också på vår hemsida: https://www.su.se/ike/utbildning/studieinformation/
vanliga-frågor-och-svar-inför-terminsstart-1.213621
 
Kursplan, betygskriterier och litteraturlista
För att veta vad som gäller för din kurs bör du läsa kursplanen,
betygskriterierna och litteraturlistan noga före kursstart. I kursplanen regleras
kursens innehåll och förväntade studieresultat, dvs. de mål du ska uppfylla för
godkänt betyg. Om kursen är indelad i delkurser får du betyg på varje delkurs
och ett slutbetyg på hela kursen.

Under rubrikerna ”Undervisning” och ”Kunskapskontroll och examination” i
kursplanen får du veta vilka undervisningsformer, närvarokrav och
examinationsformer som gäller för din kurs och vilka övriga krav som du
måste uppfylla för att få godkänt på kursen. Var särskilt uppmärksam på
eventuella närvarokrav. I förekommande fall måste du uppfylla närvarokrav
för att få ett godkänt betyg!

Examinationsuppgifter formuleras alltid utifrån kursens mål. Det som bedöms
är de förmågor du har visat prov på under kursen och som kommer till
uttryck i examinationsuppgiften. Vid bedömningen tillämpas i normalfallet en
sjugradig betygsskala. Kursens betygskriterier ger mer utförlig information om
vilka krav som ställs för varje betygssteg. För att du ska bli godkänd måste
samtliga examinationsuppgifter uppnå minst lägsta betyget för godkänt dvs. E.
 
På majoriteten av våra kurser kan betyget Fx inte kompletteras upp till
godkänt betyg. Istället måste du skriva en omtenta. I de fall det är möjligt att
komplettera för godkänt betyg om man fått Fx anges det i kursplanen (under
rubriken kunskapskontroll och examination, punkt f.).
 
I litteraturlistan framgår vilken litteratur som tillhör kursen och vilka texter
som finns tillgängliga digitalt via lärplattformen. Övrig litteratur måste du
köpa eller låna på bibliotek. Senast en vecka före kursstart publiceras en
lektionsplanering på lärplattformen som tydliggör vilken litteratur som ska
läsas inför varje lektionstillfälle.
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Tentor och andra examinationsuppgifter
Vid all examination är det viktigt att du följer instruktioner om utformning,
omfång, litteraturhänvisningar etc. Läs tentainstruktioner noga.
 
Ett gott resultat på en tenta uppnås ofta genom att helt enkelt svara på
frågorna. Att skriva om något helt annat är däremot sällan en framgångsrik
strategi.
 

Rättningstiden är normalt 15
arbetsdagar från inlämningsdagen
och besked om betyg ges vanligtvis
via lärplattformen eller mail.
 
- Hemtentor: Ingen anmälan krävs.
Det framgår av schemat när
hemtentor lämnas ut och när du
senast måste lämna in ditt svar.
Hemtentor lämnas in via
lärplattformen. Vi rättar inte
hemtentor som lämnas in för sent.
 
- Andra examinationsformer: Du får
instruktioner och information om
inlämningstider av läraren vid
kursstart.
 

- Omexamination: Om du har blivit underkänd eller inte deltagit vid ordinarie
examinationstillfälle ges varje termin en möjlighet att skriva omtenta. Det
framgår av schemat när denna genomförs.
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Fusk, plagiat och otillåtet samarbete
Som student vid Stockholms universitet har du ett stort ansvar för dina egna
studier. Som en del i ditt ansvar ingår att känna till de regler som finns för
studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja resurser. Enligt de
regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas
mot student som:
 
– med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller
när en studieprestation annars ska bedömas,
 
– stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen.
 
Skriftliga uppgifter ska vara självständigt och individuellt formulerade. Du får
inte använda formuleringar och tankegångar från någon annan utan att ange
källan (detta gäller även texter som du själv skrivit och lämnat in eller
publicerat i ett tidigare sammanhang). Andras texter kan exempelvis utgöras
av kurslitteratur, texter du funnit på nätet eller en studiekamrats
hemtentamen. Om du inte anger källan är det plagiat/självplagiat och
betraktas som fusk. Direkta citat ur källor ska markeras. Källhänvisningar,
inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför
specifika uppgifter ur en källa, antingen i en fotnot eller inom parentes (t.ex.
Johansson 1973, s. 5). Alla skriftliga uppgifter kontrolleras genom
textjämförelseverktyget Urkund i syfte att upptäcka plagiat. Om du är osäker
på vad plagiat innebär, kontakta din lärare eller studievägledaren:
studievagledare@idehist.su.se
 
Att skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade innebär också att du
inte får låta någon annan formulera uppgifter åt dig eller skriva uppgifter i
samarbete med någon annan, annat än när instruktionerna uttryckligen anger
att det rör sig om en gruppuppgift eller att samarbete är tillåtet.
Fusk, plagiat och andra disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets
disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller avstängning för en tid av 1–6
månader. Information om Stockholms universitets regler för examination och
disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/
regelboken. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk till
rektor och disciplinnämnden.
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Kursutvärdering
Kursplanen, betygskriterierna och litteraturlistan beslutas terminen före
kursstart och kan inte ändras under pågående kurs. Efter varje termin gör vi
dock en översyn av kursen och vi har då stor nytta av återkoppling från dig
för att kursen ska bli så bra som möjligt. Dina åsikter är mycket värdefulla för
oss eftersom de är vårt sätt att förbättra undervisningen för framtida
generationer studenter.
 
Du kan meddela oss dina synpunkter under kursens gång eller vid den
särskilda kursutvärderingen som vi ber dig göra vid slutet av kursen.
 
Stöd i dina studier och särskilt stöd vid funktionsnedsättning
Studie- och språkverkstaden erbjuder hjälp med studieteknik, att tala inför
grupp, skrivuppgifter, studieteknik för studenter med dyslexi m.m. De
erbjuder föreläsningar, seminarier, kurser eller individuell hjälp. Läs mer på:
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-
språkverkstaden.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver stöd under din
utbildningstid ska du i god tid kontakta samordnaren för studenter med
funktionsnedsättning på Studentavdelningen vid Stockholms universitet:
studentstod@su.se.
 
Meddela även institutionens studievägledare (studievagledare@idehist.su.se)
inför kursstart vilken anpassning du är i behov av så att det finns möjlighet att
ordna med det praktiska i tid. Studievägledaren kommer i sin tur att kontakta
kursens lärare om vilket stöd du behöver.
 
Mer information om det stöd som erbjuds vid Stockholms universitet hittar du
på: https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-
funktionsnedsättning.
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https://www.facebook.com/kulturochestetik

https://www.instagram.com/kulturestetik/

https://twitter.com/kulturestetik

youtube.com/Stockholmsuniv

Informations- och kontaktuppgifter

expedition.ike@su.se
 
studievagledare@idehist.su.se
 
annika.berg@idehist.su.se
(studierektor)

https://www.su.se/ike/
 
https://www.su.se/ike/idéhistoria
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