Humanistiska och teologiska fakulteterna

TRVN03, Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium, 10
högskolepoäng
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-01-24 att gälla från och med 201101-24, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet: The Religious Roots of Europe
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Religious Roots of Europe

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• i anslutning till vald litteratur kunna redogöra för centrala uppfattningar inom
teori och metod aktuella för studiet av religion i den antika världen i allmänhet
och den egna masteruppsatsen i synnerhet,
• självständigt kunna identifiera och förklara de ideologiska och teoretiska
förutsättningarna och konsekvenserna av olika val av metod och teori inom
studiet av antika texter och föremål,

Färdighet och förmåga
• med hög grad av självständighet kunna arbeta med metoder och teorier gällande
studiet av antika texter och föremål,
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• kunna utförligt redovisa och använda relevanta metoder för rekonstruktion av
äldre kulturer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i tal och skrift – kritiskt och självkritiskt – kunna värdera teoretiska och metodiska
utgångspunkter och försvara egna val av teori och metod.

Kursens innehåll
Kursen består av vägledd inläsning och gemensam diskussion av vald kurslitteratur, ett
specialstudium av utvalda originaltexter som redovisas muntligt vid seminarium, samt
en utförlig skriftlig plan för det kommande masteruppsatsen.

Kursens genomförande
Undervisningen i form av seminarier. Inlämnande av skriftliga uppgifter är
obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen tenteras dels genom aktivt deltagande i seminarieövningar med såväl egna
uppgifter som respons på andras uppgifter, dels genom inlämnande av en utförlig
plan för masteruppsatsen med betoning på teoretiska förutsättningar, val av metod
och material samt en redovisning aktuellt forskningsläge.
Studenterna har högst tre möjligheter till omregistrering för omtentamen enligt
överenskommelse med examinerande lärare.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen inom relevant område, 20 hp i latin, grekiska, arabiska eller
hebreiska samt kurser om minst 50 hp inom programmet The Religious Roots of
Europe.

Övrigt
1. 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 TRVN03, Religious Roots of Europe: Thesis
Colloquium
Gäller från H10
1101 Thesis Colloquium, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

