Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDC13, Judaistik: Fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Jewish Studies: Specialisation, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-05-23 att gälla från och med 201608-29, höstterminen 2016.

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

Fördjupning

Religionshistoria

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• strukturerat och självständigt kunna sammanfatta och beskriva en judisk
idétraditions historiska utveckling, huvudtankar och centrala gestalter,
• kunna urskilja och exemplifiera sambandet mellan olika utsagor och deras
historiska, sociala och religiösa kontext,

Färdighet och förmåga
• kunna genomföra en utförlig texttolkning med avseende på genre, struktur,
innehåll och centrala föreställningar,
• muntligt kunna presentera ett givet tema i form av en kortare föreläsning,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån frågor om makt, kön och etnicitet kunna kritiskt förhålla sig till innehållet i
en judisk idétradition.

Kursens innehåll
I kursen fördjupar den studerande sina kunskaper i judiskt tänkande genom att
antingen fördjupa sig i judisk mystik, dess historiska utveckling och huvudtankar eller
genom att fördjupa sig i sionismens idéhistoria och olika ideologiska riktningar före
staten Israels grundande.

Kursens genomförande
Studierna bedrivs huvudsakligen som självstudier vilka kompletteras av obligatoriska
webbaserade seminarier. För att kunna följa undervisningen krävs tillgång till dator
och internetuppkoppling samt fungerande headset. Seminarier på campus erbjuds då
antalet aktiva campusstudenter är minst tre stycken.

Kursens examination
Kursen examineras genom instuderingsuppgifter, en internetbaserad
repetitionsövning samt genom aktivt deltagande på de nätbaserade
textdiskussionerna och en muntlig presentation i form av en kortare föreläsning.

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 Judaistik: Grundkurs I (JUDA12) samt Judaistik: Grundkurs
II (JUDA13) samt Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap:
Fortsättningskurs (RHBB03) samt Judaistik: Fortsättningskurs (JUDB13) eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen utgör delkurs 1 på JUDK03, Judaistik: Kandidatkurs.
3. Kursinnehållet motsvarar (med provkod 1601) JUDD28 eller (med provkod 1602)
JUDD29.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
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hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.

4/ 4

Prov/moment för kursen JUDC13, Judaistik: Fördjupningskurs
Gäller från H16
1601 Judisk mystik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

