Humanistiska och teologiska fakulteterna

BIVK10, Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen,
15 högskolepoäng
Biblical Studies: Bachelor's Degree Project, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-04-16 att gälla från och med
2012-04-16, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör fördjupning i Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi. Kursen
kan ingå i en generell kandidatexamen. Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i bibelvetenskap

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redovisa fördjupade kunskaper i exegetiska och teologiska frågeställningar
och forskningsmetodik inom den valda inriktningen samt inom det för
examensarbetet valda forskningsområdet,
• kunna sammanfatta det aktuella forskningsläget inom den valda frågeställningen,

Färdighet och förmåga
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• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en frågeställning av
vetenskaplig karaktär,
• självständigt kunna söka, samla, kritiskt tolka och diskutera den information som
är relevant för en vald forskningsuppgift,
• kunna tillämpa relevanta metoder och teoribildningar för att besvara en vald
exegetisk problemformulering,
• inom givna tidsramar och inom ramen för det valda problemet i skriftlig form
kunna presentera, diskutera och analysera den egna forskningsuppgiften på god
svenska/engelska,
• kunna använda ett för bibelvetenskapen vedertaget system för citering, käll- och
litteraturhänvisningar och bibliografisk information,
• kunna genomföra en opposition på annan students arbete,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inom teologins och religionsvetenskapens område kunna göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter, såsom
maktförhållanden, genus och etnicitet,
• kunna bedöma den exegetiska kunskapens roll i samhället och människors ansvar
för hur den används,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det
religionsvetenskapliga och teologiska fältet.

Kursens innehåll
Kursen består av att den studerande författar ett examensarbete med inriktning mot
Gamla testamentets exegetik eller Nya testamentets exegetik. Val av uppsatsämne
sker med utgångspunkt i den studerandes tidigare studier inom specialiseringen och i
samråd med handledaren. I seminarierna behandlas främst metodiska frågor, utkast
till uppsatser och färdiga uppsatser.

Kursens genomförande
Den huvudsakliga undervisningsformen utgörs av handledning, i grupp och enskilt,
samt obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Examination sker dels genom att examensarbetet ventileras vid ett seminarium, dels
genom att den studerande genomför en opposition på ett annat examensarbete.
Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk
(BIVC01) eller Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk (BIVC02) eller
Bibelvetenskap: Gamla testamentet i översättning (BIVC11) eller Bibelvetenskap: Nya
testamentet i översättning (BIVC12) eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, 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.

4/ 4

Prov/moment för kursen BIVK10, Bibelvetenskap: Examensarbete för
kandidatexamen
Gäller från V12
1201 Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

