Humanistiska och teologiska fakulteterna

KRMR12, Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15
högskolepoäng
Church and Mission Studies: Second Cycle Course, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-06-23 att gälla från och med
2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår i Masterprogram i religionsvetenskap
och teologi med specialisering i Kyrko- och missionsstudier. Kursen kan ingå i en
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisning sker på svenska, men inslag på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i kyrko- och
missionsstudier

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna sammanfatta, jämföra och diskutera forskningstraditionerna inom kyrkooch missionsstudier,
• kunna sammanfatta och diskutera aktuell forskning inom en vald inriktning
(kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik eller praktisk teologi),
• kunna i tal och skrift redovisa fördjupad kunskap om fakta, teorier och
metoder inom en vald inriktning (kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik
eller praktisk teologi),
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Färdighet och förmåga
• kunna integrera kunskap om fakta, teorier och metoder från olika inriktningar
och delämnen inom kyrko- och missionsstudier,
• kunna förklara, problematisera och tillämpa centrala metoder och teorier inom
kyrko- och missionsstudier,
• kunna analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer inom kyrko- och missionsstudier, även med begränsad informa-tion,
• kunna söka, kritiskt granska och värdera material inom kyrko- och
missionsstudier,
• kunna planera och med adekvata metoder genomföra en kvalificerad
forskningsuppgift inom kyrko- och missionsstudier,
• kunna skriftligt och muntligt för olika målgrupper klart redogöra för och diskutera
slutsatser inom kyrko- och missionsstudier samt redogöra för den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera teologins möjligheter och begränsningar, dess roll i
akademin, i kristna kyrkor och i samhället, samt teologers ansvar för hur den
används,
• kunna bedöma vad som är ansvarsfullt agerande i komplexa situationer där
kunskap, tro och värderingar bryts mot varandra,
• kunna på ett ansvarsfullt sätt bidra till såväl historieskrivning som debatt kring
denna.

Kursens innehåll
Kursen innehåller dels gemensam metodundervisning innehållande bland annat
metodologiskt tänkande, humanistisk och samhällsvetenskaplig vetenskapsteori,
informationssökning och resultatredovisning, dels fördjupade studier inom den
inriktning som den studerande väljer.
I de fördjupade studierna studeras och analyseras den valda inrikt-ningens
forskningstradition och dominerande ståndpunkter vad gäller dess innehåll och
konstruktion. Vidare tränas den studerande i att dels presentera forskning på ett
populärvetenskapligt sätt, dels självständigt genomföra en forsk-ningsuppgift genom
författande och redovisning av ett skriftligt arbete om ett centralt problem- eller en
central gestalt inom kyrko- och missionsstudier.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, prak-tiska övningar och
individuell handledning. Om en före-läsningsserie ges som är gemensam för
ämnesområdet kyrko- och missionsstudier förväntas studenten följa denna. De 6–8
seminarierna innefattar muntlig redo-visning av självständiga uppgifter och är därför
obliga-toriska.
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Kursens examination
Examinationen sker genom fullgjord skriftlig uppgift samt muntlig presentation av
densamma, individuella rapporter, genomförda övningar och aktivt deltagande i
seminarier. En av redovisningarna ska vara en populärvetenskaplig muntlig eller
skriftlig presentation.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen och Kyrko- och missionsstudier:
Fortsättningskurs, 30 hp (KRMB11) eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter KRMR11.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen KRMR12, Kyrko- och missionsstudier: Avancerad
kurs I
Gäller från H14
1401 Avancerad kurs I, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

