Humanistiska och teologiska fakulteterna

KRMR43, Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria avancerad kurs II, 15 högskolepoäng
Church and Mission Studies: Church History - Second Cycle Course
II, 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 som valbar kurs 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.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan även efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i kyrko- och
missionsstudier

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna självständigt och detaljerat sammanfatta och kommentera litteratur inom
kyrkohistoria,
• kunna sammanfatta, förklara och kritiskt diskutera aktuell forskning inom två
kyrkohistoriska delområden,
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Färdighet och förmåga
• med hög grad av självständighet kunna analysera och muntligt diskutera
frågeställningar, material, metoder och teorier inom kyrkohistoria,
• kunna konstruktivt bidra till komplexa kyrkohistoriska frågeställningars lösning,
även med begränsad information,
• kunna för en internationell målgrupp författa texter som korrekt framställer och
konstruktivt diskuterar kyrkohistorisk forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt och självkritiskt kunna granska teologiska argument och ståndpunkter och
bedöma deras betydelse för samhället i stort och forskares ansvar för hur
vetenskapen används,
• medvetet och ansvarsfullt kunna förhålla sig till spänningen mellan vetenskaplig
och konfessionell diskurs och deras respektive sanningsanspråk,
• kunna ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen genom aktiv
kunskapsinhämtning och kritisk självbedömning.

Kursens innehåll
På grundval av tidigare inhämtade kunskaper väljer den studerande i samråd med
läraren två delområden inom kyrkohistoria för fördjupade studier. Den studerande
orienterar sig i litteraturen inom dessa delområden och föreslår sedan själv vad som
ska läsas.
De delområden den studerande har att välja mellan är:
1) Den tidiga kyrkans historia
2) Medeltiden
3) Reformationstiden
4) Den moderna tiden
5) Sveriges kyrkohistoria
6) Den östliga kristenhetens historia
Kursen består av följande delkurser:
1. Valfritt delområde 1, 7,5 hp
2. Valfritt delområde 2, 7,5 hp

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

Kursens examination
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Båda delkurserna examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar, varav
minst en (på en av delkurserna) ska vända sig till en vetenskaplig, internationell
målgrupp, exempelvis recension för vetenskaplig tidskrift, presentation av
konferenspaper eller vetenskaplig artikel.
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 hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda
delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
båda delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt Kyrko- och missionsstudier:
Avancerad kurs I, 15hp (KRMR12 eller KRMR11) eller motsvarande.

Övrigt
1. Läraren fastställer efter samråd med den studerande en individuell litteraturlista
för vardera delkursen.
2. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
3. Engelska delkurstitlar: 1. Elective Specialisation 1. 2. Elective Specialisation 2.
4. Kursen ersätter TEOR43.
5. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
6. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen KRMR43, Kyrko- och missionsstudier:
Kyrkohistoria - avancerad kurs II
Gäller från H14
1401 Valfritt delområde 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402 Valfritt delområde 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

