Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD08, Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge
och framtidsutsikter, 7,5 högskolepoäng
The Christian Minorities of the Middle East - Past, Present and
Future Prospects, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-08-29 att gälla från och med 201908-29, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva de viktigaste kristna minoriteterna i Mellanöstern och deras
kyrkor,
• kunna redogöra för mångfald som råder bland områdets kristna,
• kunna diskutera komplexiteten i de kristnas samhälleliga och politiska situation i
olika länder,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera skillnader och likheter mellan kristna minoriteter i olika länder,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera den bild media förmedlar av Mellanösterns kristna.

Kursens innehåll
Kursen behandlar de olika kristna minoriteterna i första hand geografiskt, dvs. land
för land. Kursen tar också upp olika temata, som monasticism, religiös tillhörighet
versus etnicitet, förhållandet till statsmakten och muslimsk-kristna relationer. Fokus är
på de gamla kyrkorna, men kursen tar också upp de nya kristnas, dvs. konvertiternas,
situation. Kursen tar även upp och analyserar den mediala rapporteringen angående
de kristna minoriteternas situation i Mellanöstern med fokus på frågans komplexitet.

Kursens genomförande
Utbildningen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg och resurser. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
Undervisningen sker i form av löpande aktivitet på kursplattformen och ca tio
inspelade föreläsningar som tillgängliggörs successivt under kursens gång.
Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen och är tematiskt inriktade på
specifika frågeställningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom tre mindre papers samt en avslutande hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delmoment. För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd
på minst två (av tre) papers samt betyget Väl godkänd på den avslutande
hemtentamen.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom valfritt ämne.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursens innehåll överlappar med CTRB18.
3. 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. Kursen kan ingå som valbar delkurs i KRMC13 (Mellanösterns kristna minoriteter)
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Prov/moment för kursen CTRD08, Mellanösterns kristna minoriteter historia, nuläge och framtidsutsikter
Gäller från V20
2001 Mellanösterns kristna minoriteter, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

