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Välkommen till Kandidatkurs i historia (Historia III), 
30 hp! 
	
Övergripande information 
På	kandidatkursen	skriver	du	ett	examensarbete	i	historia	(delkursen	
Examensarbete),	bekantar	dig	med	teorier	och	metoder	som	används	av	historiker	
(delkursen	Teori	och	metod)	och	skaffar	dig	fördjupade	kunskaper	inom	temata	
föreslagna	av	forskare	verksamma	vid	Historiska	institutionen	(delkursen	
Litteratur).		
	
Delkursen	Examensarbete	utgör	det	centrala	momentet	i	kandidatkursen	och	pågår	
praktiskt	taget	under	hela	terminen.	Här	följer	du	ett	uppsatsseminarium,	och	du	
genomför	en	längre	vetenskaplig	undersökning.	Det	innebär	precisering	av	
ämnesområde,	problematisering	av	syfte	i	dialog	med	ett	forskningsläge,	val	av	
metod	och	eventuellt	teoretiskt	perspektiv	samt	bearbetning	av	källmaterial.	Mot	
slutet	av	terminen	granskas	uppsatserna.	Du	lägger	fram	din	uppsats,	får	den	
granskad,	och	deltar	i	granskningen	av	de	andra	uppsatserna.	
	
Delkursen	Teori	och	metod	är	förlagd	till	början	av	terminen.	På	denna	intensiva	
kurs	blir	du	introducerad	i	kunskapsteoretiska	frågor	sammanbundna	med	
historieskrivningen,	prövar	att	sätta	dig	in	i	textanalytiska	metoder	och	får	
reflektera	över	teorier	och	metoder	tillämpade	i	några	historiska	verk.	
Förhoppningen	är	att	den	insikt	som	kursen	erbjuder	hjälper	dig	i	ditt	eget	
uppsatsarbete.		
	
Delkursen	Litteratur	är	ett	fördjupningsmoment	och	är	förlagd	till	den	andra	halvan	
av	terminen.	Här	ges	ingen	undervisning,	utan	du	själv	väljer	och	fördjupar	dig	i	ett	
avgränsat	historiskt	problemområde.	Valet	är	dock	begränsat	till	de	ämnesområden,	
för	vilka	Historiska	institutionen	kan	erbjuda	färdiga	litteraturlistor	och	utföra	
kunskapskontroll.	En	del	lärarstudenter	läser	här	didaktik,	se	sid.	7.	
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Höstterminen	sträcker	sig	från	måndag	30	augusti	till	söndag	16	januari	2022.	
Gemensam	introduktion,	uppsatsämnesutdelning	och	start	för	delkurserna	
Examensarbete	och	Teori	och	metod	äger	rum	måndag	30	augusti	kl.	15:00–17:00	
på	webben	med	hjälp	av	verktyget	Zoom	(se	nedan).		
 
Höstterminens undervisning 2021 sker i huvudsak på Campus 
Från	och	med	höstterminen	2021	(start	30	augusti)	återgår	Historiska	institutionen	
stegvis	till	att	bedriva	undervisning	och	examination	på	plats	på	campus	på	Frescati.	
Enligt	beslut	från	Folkhälsomyndigheten	upphör	rekommendationen	om	att	
utbildning	för	vuxna	bör	ske	på	distans.	Till	följd	av	detta	har	rektor	
rekommenderat	att	de	flesta	moment	inom	utbildningen	kan	utföras	på	plats	om	
smittläge	och	vaccinationstäckning	så	tillåter.		
	
Från	och	med	terminsdel	C	(start	den	1	november)	planeras	att	all	undervisning	ska	
ske	på	plats	i	Frescati.	Vi	börjar	dock	med	Campusundervisning	redan	under	
terminsdel	A	och	B	(den	30	augusti	till	den	31	oktober).	All	seminarieundervisning	
(gruppundervisning)	kommer	att	ges	på	plats	i	lokaler	på	Frescati.	Enbart	
introduktionsmöten	och	storföreläsningar	är	planerade	att	hållas	online,	med	hjälp	
av	verktyget	Zoom	(se	nedan).	
	
Observera	att	förändringar	kan	förekomma	för	enskilda	utbildningar,	eller	enskilda	
moment	inom	vissa	kurser.	Det	kan	bli	aktuellt	med	en	kombination	mellan	campus-	
och	webbaserad	undervisning.	Om	detta	blir	aktuellt	ges	information	om	varje	
specifik	kurs	via	Athena	(se	nedan)	och	av	din	lärare.		
	
Detta	beslut	kan	komma	att	omprövas	om	riktlinjer	och	rekommendationer	
förändras.	
	
Athena 
Via	webbportalen	Mitt	universitet	(www.mitt.su.se)	kommer	du	åt	olika	
webbtjänster	vid	Stockholms	universitet,	bl.	a	lärplattformen	Athena	(även	
Athena.su.se).	På	Athenaplatsen	för	Kandidatkurs	i	historia	(Historia	III)	samlas	all	
viktig	information	om	kursen.	Här	finns	även	specifik	information	för	respektive	
delkurs:	delkursbeskrivningar,	material	till	föreläsningar	och	seminarier	etc.	Du	
måste	vara	registrerad	på	kursen	för	att	få	tillgång	till	Athena.	Aktuella	scheman	
finns	på	universitetets	schemamotor	TimeEdit,	vilken	du	hittar	på	schema.su.se.		
 
Observera	att	e-postaviseringar	inte	är	förinställt	i	Athena.	Aktivera	dem	
genom	att	klicka	på	ditt	namn	längst	upp	till	höger,	välja	dina	inställningar	och	
slutligen	e-postavisering.	Har	du	problem	med	inloggningen	kan	du	kontakta	
universitetets	IT-helpdesk	på	adress	helpdesk@su.se.	OBS!	Du	måste	vara	
registrerad	på	kursen	för	att	få	tillgång	till	Athena.		
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Zoom 
För	att	delta	i	en	del	moment	i	undervisningen,	exempelvis	introduktionen	till	
Kandidatkursen,	behöver	du	installera	verktyget	Zoom	på	din	dator.	Via	
följande	länk	kommer	du	åt	studentinformation	angående	Zoom:	
https://www.su.se/corona/s%C3%A5-h%C3%A4r-kan-du-studera-
hemifr%C3%A5n-1.489914	
	
Tips,	klicka	dig	fram	via	”Kom	igång	med	Zoom”	till	”Delta	i	undervisning	online	via	
Zoom”.	Föreläsningar	och	undervisning	på	enskilda	moment	inom	vissa	kurser	sker	
online	vid	det	tillfälle	som	anges	i	delkursbeskrivningen.	Varje	seminarielärare	
lägger	via	Athena	upp	inbjudning	till	just	ditt	tillfälle.	Klicka	på	inbjudan.	Du	kan	i	
förväg	gå	in	till	mötet	och	prata	med	era	studiekamrater.	
	
Som	student	kommer	du	att	informeras	om	eventuella	förändringar	via	din	kurssida	
i	Athena.	Där	hittar	du	också	information	om	Zoom	och	hur	du	ska	använda	
programmet.	Du	som	har	blivit	antagen	och	registrerat	dig	på	någon	av	våra	kurser	
kommer	i	god	tid	innan	terminsstarten	att	via	Athena	få	information	om	
introduktionsmöte	(online)	och	eventuella	förberedelser.	Du	får	tillgång	till	
kurssidan	i	Athena	när	du	har	registrerat	dig	på	kursen.	
	
Kurskrav, närvaro och kompletteringsuppgifter 
Närvaro	på	seminarierna	är	obligatorisk	på	delkurserna	Examensarbete	och	Teori	
och	metod,	liksom	inlämning	av	texter	inför	seminarier	om	så	specificerats	av	
läraren.	För	att	få	slutbetyg	på	hela	kursen	krävs	lägst	betyget	E	på	delkurserna	
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.	Dessa	kompensationsuppgifter	utformas	
individuellt	och	bestäms	av	undervisande	lärare.	Betyg	på	delkursen	sätts	inte	
förrän	eventuell	kompensationsuppgift	utförts.	
	
Rättning, omtenta, betygssättning 
Betygsättning	sker	enligt	en	sjugradig	målrelaterad	betygsskala.	De	skriftliga	
betygskriterierna	för	varje	delkurs	meddelas	vid	kursstart.	
	
A	=	Utmärkt	
B	=	Mycket	bra	
C	=	Bra	
D	=	Tillfredsställande	
E	=	Tillräckligt	
Fx	=	Otillräckligt	
F	=	Helt	Otillräckligt	
	
Muntliga	och	skriftliga	redovisningar	betygssätts	enligt	en	tvågradig	målrelaterad	
betygsskala,	där	U	=	underkänd	och	G	=	godkänd.	
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Tiden	för	rättning	av	examinationsuppgifter	är	maximalt	15	arbetsdagar.		
	
Betyget	F	innebär	underkänt	och	examinationen	måste	göras	om.	Fx	är	ett	
underkänt	betyg	där	examinator	ålägger	studenten	en	restuppgift	av	mindre	
omfång.	Restuppgiften	ska	lämnas	in	senast	en	vecka	efter	att	den	har	meddelats	av	
examinator,	och	om	restuppgiften	blir	godkänd	sätts	betyget	E.	I	annat	fall	måste	
examinationen	göras	om.	
	
Plagiat och fusk vid tentamen/examination 
Examination	vid	Historiska	institutionen	är	individuell.	Detta	gäller	om	inget	annat	
uttryckligen	meddelas	av	din	lärare.	Det	betyder	att	inget	samarbete	mellan	
studenter	får	förekomma	vid	utarbetandet	av	de	skrivna	svaren	utan	dessa	ska	
utformas	egenhändigt	och	självständigt.	Det	är	inte	tillåtet	att	skriva	av	andra	texter,	
till	exempel	från	uppslagsverk,	avhandlingar,	internet	eller	studiekamraters	texter	
(plagiat).	Det	är	inte	heller	tillåtet	att	bygga	tentamenssvaret	på	tidigare	inlämnade	
egna	redan	betygssatta	examinationsuppgifter	(s.k.	självplagiat).	Överträdelser	av	
dessa	föreskrifter	kommer	att	bedömas	som	försök	till	vilseledande	(fusk),	vilket	
enligt	10	kap.	i	Högskoleförordningen	kan	medföra	disciplinära	åtgärder	i	form	av	
varning	eller	avstängning	i	högst	sex	månader.	Observera	att	skriftliga	tentor,	
uppsatser	och	inlämningsuppgifter	skickas	in	via	Athena	och	kontrolleras	där	med	
anti-plagiatverktyget	”Urkund”.	Student	som	ertappas	med	att	till	exempel	ha	
kopierat	delar	av	sin	text	från	någon	annan,	anmäls	till	Stockholms	universitets	
rektor	som	beslutar	om	ärendet	ska	tas	upp	i	universitetets	disciplinnämnd.	
	
Kursutvärderingar 
Vid	terminens	slut	sker	en	anonym	och	skriftlig	utvärdering	av	hela	Kandidatkursen.		



 6 

Terminens delkurser 
Kandidatkurs	i	historia	(Historia	III)	består	av	tre	delkurser	som	ges	en	kort	
presentation	nedan.	Ytterligare	information	om	respektive	delkurs,	med	detaljerad	
seminarieplanering,	betygskriterier	mm,	kommer	att	läggas	upp	i	Athena	inför	
respektive	kursstart.	
	
Kontaktuppgifter	till	lärarna	på	Kandidatkurs	i	historia	(Historia	III)	hittar	du	
genom	Historiska	institutionens	hemsida:	http://www.historia.su.se/om-
oss/kontakt/alla-medarbetare.	
	
Delkurs 1: Examensarbete (15 hp)  
Delkursansvarig:	Pär	Frohnert	
Seminarieledare:	Pär	Frohnert,	Maija	Runcis	&	Mattias	Tydén	
	
Uppsatskursen	om	15	högskolepoäng	löper	över	hela	den	tredje	terminen	och	utgör	
en	av	tre	delkurser	inom	kandidatkursen	i	historia.	Det	centrala	momentet	i	kursen	
är	det	självständiga	författandet	av	en	längre	vetenskaplig	undersökning,	ditt	
examensarbete	för	kandidatexamen.	Uppsatskursen	är	uppbyggd	kring	ett	antal	
seminarier	där	du	kommer	att	arbeta	med	de	olika	stegen	från	val	av	ämne	och	
metod,	över	formulering	av	problemställning	och	bearbetning	av	forskningsläge	till	
färdig	uppsats.	Mot	slutet	av	terminen	ventileras	uppsatserna	i	seminariet	och	du	
kommer	då	att	genomföra	några	vetenskapliga	oppositioner	och	få	din	egen	uppsats	
granskad.	Under	uppsatsarbetet	har	du	en	handledare	och	inom	seminariet	
förekommer	en	hel	del	gruppövningar.	
	
Undervisningen	sker	i	form	av	seminarier,	övningar	i	smågrupper	och	individuell	
handledning.	Alla	seminarier	på	uppsatskursen	är	obligatoriska.	Obligatorisk	
närvaro	ska	tolkas	som	aktivt	deltagande	–	du	måste	alltså	förbereda	dig	inför	
seminarierna	så	att	du	aktivt	kan	delta	i	diskussionerna.	
	
Efter	genomgången	uppsatskurs	ska	du	kunna	kritiskt	bearbeta	och	analysera	
historiskt	källmaterial,	samt	redovisa	resultaten	skriftligt	i	en	självständigt	författad	
undersökning.	I	detta	ingår:		

–	kunskap	och	förmåga	att	behärska	det	vetenskapliga	hantverket,	dvs.	att	
göra	en	systematisk	genomgång	och	bearbetning,	att	göra	korrekta	
referenser,	använda	citat	och	referat,	ställa	upp	tabeller	och	diagram,		
–	att	kunna	kritiskt	värdera	källor	och	litteratur,	
–	att	kunna	skriva	en	argumenterande	framställning	som	redovisar	
undersökningen	och	dess	resultat,	
–	att	kunna	problematisera	sin	forskningsuppgift,	t.ex.	utifrån	forskningsläge,	
teorianknytning,	kontextualisering,	tolkningsalternativ,	
–	förmåga	att	försvara	sin	uppsats	och	att	kritiskt	granska	andras	arbete.		
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Uppsatskursen	har	två	bedömningsområden	som	vägs	samman	i	ett	betyg:	dels	den	
framlagda	uppsatsen	och	dels	seminarierna	med	opposition	på	och	deltagande	i	
ventileringarna	av	andra	seminariedeltagares	uppsatser.	Den	egna	uppsatsen	utgör	
den	absolut	största	delen	av	kursen	och	avgör	i	princip	betyget.	
	
Delkurs 2: Teori och metod (7,5 hp) 
Delkursansvarig:	Hossein	Sheiban	
Seminarieledare:	Pär	Frohnert,	Maija	Runcis	&	Hossein	Sheiban	
	
Delkursen	Teori	och	metod	inom	kandidatkursen	fokuserar	på	hur	historiker	
konkret	går	till	väga	vad	gäller	teori	och	metod	i	forskningsprocessen.	Hur	påverkar	
valet	av	teori	och	metod	uppläggningen	av	en	undersökning,	urvalet	och	
bearbetningen	av	källorna?	Hur	påverkar	det	tolkningen	av	resultaten	och	
slutsatserna?	
	
Kursen	syftar	till	att	ge	dig	redskap	för	att	analysera	vetenskapliga	texter	som	andra	
har	skrivit,	och	som	du	tar	del	av	i	dina	studier.	Insikterna	Du	får	är	också	till	nytta	
när	du	ska	arbeta	med	din	egen	undersökning	till	kandidatuppsatsen.	
	
Efter	genomgången	teori-	och	metodkurs	ska	du	kunna:	

–	resonera	kring	användandet	av	teori	och	metod	på	ett	generellt	plan,	
–	identifiera	och	redogöra	för	teori	och	metod	i	olika	historiska	studier, 	
–	identifiera	och	redogöra	för	förklaring	och	tolkning	i	olika	historiska	
studier, 	
–	jämföra	och	diskutera	metod-	och	teorianvändningen	i	olika	historiska	
studier.	

	
Kursen	har	löpande	examination,	både	muntlig	och	skriftlig.	Du	måste	läsa	och	
förbereda	dig	väl	till	seminarierna	för	att	aktivt	kunna	delta	i	diskussionerna.	Till	ett	
av	seminarierna	ska	du	också	lämna	in	skriftliga	uppgifter	som	du	arbetat	med	
hemma	före	seminariet	(ca	2	sidor).	Kursen	avslutas	med	en	hemskrivning.	
	
Delkurs 3: Litteratur (7,5 hp) 
Delkursansvarig:	Hossein	Sheiban	
	
Delkursen	utgör	ett	fördjupningsmoment	och	bygger	på	självstudier.	Du	väljer	ett	
avgränsat	historiskt	problemområde	och	läser	ca	1	500	sidor	litteratur	inom	detta	
område.	Observera	att	valet	av	ämnesområden	är	begränsat	till	de	
problemområden,	för	vilka	Historiska	institutionen	erbjuder	färdiga	litteraturlistor	
och	sörjer	för	kunskapskontroll.		
	
Efter	genomgången	litteraturkurs	ska	du:	
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–	ha	skaffat	sig	fördjupade	kunskaper	inom	det	fritt	valda	ämnesområdet,	
–	kunna	redogöra,	både	skriftligen	och	muntligen,	för	den	anvisade	
litteraturen	och	aktivt	diskutera	de	centrala	temana	och	problemen	inom	
ämnesområdet,	
–	kunna	inta	ett	kritiskt	förhållningssätt,	både	skriftligen	och	muntligen,	till	
litteraturen	och	förmå	skilja	ut	olika	författares	perspektiv	och	resultat	och	
ställa	dem	mot	varandra.	

	
Delkursen	har	två	bedömningsområden,	som	vägs	samman	i	ett	enda	heltäckande	
betyg	för	hela	delkursen.	Det	första	bedömningsområdet	gäller	skriftlig,	och	det	
andra,	muntlig	redovisning	och	analys.	Område	ett	examineras	genom	kortare	
problematiserande	essäer	byggda	på	den	anvisade	litteraturen,	och	område	två	
genom	muntligt	förhör.	
 
Viktig information angående delkurs 3 till studenter på 
Kandidatkurs i historia (Historia III) som går Ämneslärar-
programmet eller i tidigare lärarprogram 
	
•	För	studenter	med	kurskod	HIÄ300	och	HIÄ301	(Ämneslärarprogrammet)	eller	
HIL30A	(Lärarprogrammet)	gäller	följande	beträffande	delkurs	3:	
	
Om	du	läst	Historia	II	från	och	med	VT	2015,	och	därmed	gått	kursen	
Historiedidaktik	och	historiebruk	7,5	hp:	

Du	ska	välja	och	läsa	en	litteraturkurs	(Kandidatkurs	i	historia,	Historia	III,	
delkurs	3)	på	samma	sätt	som	studenter	som	ej	går	på	något	lärarprogram.	

	
Om	du	läst	Historia	II	före	vårterminen	2015	och	därmed	inte	gått	kursen	
Historiedidaktik	och	historiebruk,	7,5	hp:	

Du	ska	läsa	delkursen	Historiedidaktik	på	Institutionen	för	de	humanistiska	
och	samhällsvetenskapliga	ämnenas	didaktik	(HSD,	tidigare	CeHum)	istället	
för	Litteraturkurs	(Kandidatkurs	i	historia,	Historia	III,	delkurs	3).	Du	får	
därför	redan	före	terminsstart	ta	kontakt	med	HSD	för	registrering	samt	
information	om	vilken	tid	på	terminen	kursen	ges.	

	
•	För	studenter	på	äldre	lärarprogram	(med	andra	kurskoder	än	HIÄ300	eller	
HIL30A)	gäller	följande:	
Det	står	er	fritt	att	välja	delkursen	Ämnesdidaktik	eller	delkursen	Litteraturkurs.	
Meddela	historiska	institutionens	studentexpedition	vilket	val	du	gör.	
	
Om	du	går	ett	äldre	lärarprogram	och	är	osäker	över	vad	du	ska	välja.	Kontakta	
studievägledaren	på	HSD,	som	har	det	övergripande	ansvaret	för	lärarutbildningen.	
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Undervisningsformer på Kandidatkurs i historia 
(Historia III) 
	
Undervisningen	på	Kandidatkurs	i	historia	(Historia	III)	utgörs	av	såväl	lärarledda	
som	studentcentrerade	aktiviteter,	där	undervisning	varvas	med	seminarier,	
grupparbete,	handledning	samt	eget	arbete.	Du	förväntas	vara	förberedd	inför	
samtliga	undervisningstillfällen.	Mer	information	ges	i	delkursbeskrivningarna.	
	
Seminarier 
Seminarierna	utgår	från	studenternas	egna	aktiviteter	och	handlar	om	att	fördjupa	
förståelsen	av	kurstematiken,	kurslitteraturen	och	kursmaterialet	genom	diskussion	
i	helgrupp	och	smågrupp.	Det	är	viktigt	att	alla	seminariedeltagare	är	aktiva,	och	att	
alla	får	möjlighet	att	komma	till	tals.	Undervisningen	förutsätter	att	du	förberett	dig	
i	förväg	genom	att	läsa	den	angivna	litteraturen/materialet	och	att	du	har	med	dig	
relevant	material	till	seminariet.	Observera	att	seminarierna	är	obligatoriska.	
	
Självstudier, uppsatsarbete, handledning 
I	kursen	ingår	en	hel	del	självstudier,	dels	läsandet	av	vetenskaplig	litteratur,	dels	
det	självständiga	författandet	av	en	uppsats.	Uppsatsarbetet	bygger	på	individuellt	
arbete,	men	under	handledning	från	forskare	som	är	anknuten	till	Historiska	
institutionen.	
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Kurslitteratur 
Länk	till	litteraturlistan	hittar	du	på	Historiska	institutionens	hemsida	och	i	
Stockholms	universitets	digitala	utbildningskatalog.	Här	finns	också	länkar	till	
kursplanen.	Adressen	är:	www.historia.su.se	
	

Schema 
Aktuella	scheman	finns	på	universitetets	schemamotor	TimeEdit,	vilken	du	hittar	
på:	schema.su.se.	Ta	för	vana	att	gå	in	på	länken	med	jämna	mellanrum	för	att	
kontrollera	tid	och	plats	för	seminarier	och	föreläsningar.	
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Viktigt att veta som student 
Generellt studie- och språkstöd 
Studie-	och	språkverkstaden	vid	Stockholms	universitet	har	bland	annat	hjälp	kring	
studievanor,	tala	i	grupp,	skrivuppgifter,	studieteknikkurs.	De	erbjuder	
föreläsningar,	seminarier,	kurser	eller	individuell	hjälp.	Läs	mer	om	Studie-	och	
språkverkstaden:	http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-
sprakverkstaden/sprakverkstaden	
	
Särskilt pedagogiskt stöd 
Om	du	har	någon	form	av	funktionsnedsättning,	till	exempel	dyslexi	
eller	hörselnedsättning,	kan	du	vara	berättigad	till	särskilda	stödåtgärder,	som	gör	
det	lättare	för	dig	att	klara	av	studierna.	Du	ska	i	god	tid	kontakta	samordnaren	för	
studenter	med	funktionsnedsättning.	På	webbsidan	om	funktionsnedsättning	står	
beskrivet	vilken	hjälp	som	finns	till	hands	vid	universitetet.	
Läs	mer:	http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning	
Studie-	och	karriärvägledarna	vid	institutionen	(se	kontaktuppgifter	nedan)	kan	
också	informera	om	vilka	stödåtgärder	som	finns,	ge	råd	och	tips,	och	hjälpa	dig	
vidare.	
	
Stöd vid diskriminering och trakasserier 
Alla	studenter	vid	Stockholms	universitet	ska,	oavsett	etnisk	tillhörighet,	
funktionsnedsättning,	kön,	könsöverskridande	identitet	eller	uttryck,	religion	eller	
annan	trosuppfattning,	sexuell	läggning	eller	ålder,	behandlas	och	bemötas	med	
respekt	och	värdighet.	Diskriminering,	trakasserier	och	sexuella	trakasserier	får	inte	
förekomma	vid	universitetet.	Om	du	som	student	känner	att	du	har	utsatts	för	en	
situation	eller	handling	som	du	upplevt	som	diskriminerande	eller	kränkande	kan	
du	vända	dig	till	studie-	och	karriärvägledaren	vid	institutionen	för	ett	första	samtal	
(se	kontaktuppgifter	nedan).	Han	hjälper	dig	att	gå	vidare	med	ärendet	om	du	så	
önskar.	Observera	att	studie-	och	karriärvägledaren	har	tystnadsplikt.	
	
Regler och rättigheter 
Under	www.su.se/regelboken	finner	du	en	sammanställning	av	beslut	som	fattats	
på	olika	nivåer	kring	studenters	rättigheter	och	skyldigheter.	Det	ingår	i	ditt	ansvar	
som	student	att	känna	till	de	regler	som	finns	för	studier,	examination	och	för	att	
vistas	i	lokaler	och	utnyttja	resurser.	
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Information om Historiska institutionen 
Historiska	institutionen	finns	i	hus	D,	plan	8-9	i	Södra	husen,	(de	stora	blå	höghusen	
A-F),	Frescati.		
	

	
	
Studentexpedition		
Ebba	Edberg	di	Paola	och	Oskar	Schelin	
Rum	D978,	tel:	08-16	33	93	
E-post:	expedition@historia.su.se	
	
Studievägledning	
Andreas	Bloch,	tel:	08-16	34	17,	rum	D971	
E-post:	studievagledare@historia.su.se	
	
Studierektor	Kandidatkurs	i	historia	(Historia	III)	
Hossein	Sheiban,	tel:	08-674	71	35,	rum	D815	
E-post:	hossein.sheiban@historia.su.se	


