Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRR32, Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad
nivå, 15 högskolepoäng
Religious Studies and Theology: Independent Study Course - Second
Cycle, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-17 att gälla från och med 201601-18, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i Masterprogram i religionsvetenskap
och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan även efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studerande behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• med hjälp av en fördjupad kunskap inom det valda forskningsområdet kunna
redogöra för, och med hög grad av självständighet kunna analysera och kritiskt
bedöma, innehållet i vetenskaplig litteratur,
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Färdighet och förmåga
• kunna föra en kritisk diskussion kring kurslitteraturens metodologiska och
teoretiska perspektiv,
• kunna sammanfatta och kommunicera det centrala innehållet i tongivande
forskningsbaserad litteratur till en akademisk såväl som till en icke-akademisk
målgrupp i tal och skrift,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och
föreställningar,
• genom reflektion kunna precisera sitt kunnande och sitt personliga behov av
ytterligare kunskap samt identifiera olika vägar att förvärva ny kunskap.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas något eller några centrala fält för forskning inom
religionsvetenskap och/eller teologi. I samråd med undervisande lärare väljer den
studerande litteratur inom ett område som han/hon tidigare studerat på grundnivå.
Den studerande uppövar en fördjupad, kritisk förmåga att bedöma vetenskaplig
litteratur. Litteraturen som studeras är forskningsbaserad och läses kritiskt i
förhållande till den enskilda forskarens metodologiska och teoretiska val.

Kursens genomförande
Kursen består i huvudsak av självständiga litteraturstudier. Undervisning sker i form av
ett introducerande planeringssamtal samt uppföljande samtal av
handledningskaraktär.

Kursens examination
Kursen examineras genom att den studerande muntligt och skriftligt presenterar och
diskuterar sin läsning av den i samråd med läraren valda litteraturen. Redovisningarna
ska rikta sig dels till en akademisk, dels till en icke-akademisk målgrupp.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt Religionshistoria: Fortsättningskurs
(RHIB21) eller Islamologi: Fortsättningskurs (ISLB20) eller Judaistik: Fortsättningskurs
(JUDB20) eller Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs (RBVB02) eller
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk (BIVC01) eller Bibelvetenskap: Nya
testamentet på grundspråk (BIVC02) eller Kyrko- och missionsstudier:
Fortsättningskurs II (KRMB26) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap:
Fortsättningskurs II (TLVB32) eller motsvarande.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter CTRR31.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen CTRR32, Religionsvetenskap och teologi: Läskurs
- avancerad nivå
Gäller från V16
1501 Läskurs - avancerad nivå, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

