Stockholm, den 15 juni 2022

Pris för bästa uppsats om karolinsk tid
Karolinska förbundet utlyser ånyo ett pris på 20 000 kronor till den bästa uppsatsen på grundeller avancerad nivå som anknyter till karolinsk tid, det vill säga åren 1654 till 1718 i svensk
historia. Uppsatsen behöver inte explicit behandla Sverige och svenskt källmaterial, men det ska
finnas en koppling till Sverige och till den karolinska epoken. Vi vill på detta sätt stimulera till
forskning om perioden.
Pris för bästa uppsats
Alla uppsatser med anknytning till karolinsk tid, examinerade på grund- eller avancerad nivå, kan
nomineras till priset. Uppsatser som nomineras till priset år 2022 ska ha examinerats någon gång
under perioden 1 september 2021–17 juni 2022.
Det finns i övrigt inga begränsningar vad gäller ämnesområde eller disciplin. Uppsatser från alla
vetenskapsområden kan nomineras. Godkända språk är svenska eller engelska.
Vem kan nominera uppsatser?
Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan
exempelvis nominera en uppsats.
När går nomineringstiden ut?
Nomineringar till priset år 2022 ska vara förbundet tillhanda senast den 1 september 2022.
Hur nominerar man en uppsats?
Nomineringen sker via e-post till magnus.linnarsson@historia.su.se. Skicka in uppsats, uppgifter
om uppsatsförfattaren (för- och efternamn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och postadress), examinationsdatum, namn på uppsatshandledare, examinator, institution och universitet/
högskola samt betyg på uppsatsen.
Vem bestämmer vem som får priset?
Styrelsen för karolinska förbundet utser pristagaren. Styrelsen kan besluta att inte dela ut priset
om antalet nomineringar är för få eller om inte någon av uppsatserna bedöms vara av tillräckligt
god kvalitet.
När meddelas vem som har vunnit?
Pristagaren meddelas i början av november månad. Vinnaren får ta emot priset vid en
prisceremoni i samband med förbundets årsmöte i Stockholm, normalt den 30 november.
Välkommen med nomineringar.
Styrelsen i Karolinska förbundet

Karolinska förbundet är en politiskt obunden ideell förening som verkar för
forskning och kunskapsspridning om den karolinska tiden (1654–1718). En viktig
del i förbundets verksamhet är utgivningen av Karolinska förbundets årsbok, som
innehåller vetenskapliga artiklar om epokens politiska, militära, ekonomiska,
sociala och kulturella historia. Årsboken har utkommit i obruten följd sedan 1910.
Se också www.karolinskaforbundet.se

