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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-12-19 att gälla från och med
2012-12-19, vårterminen 2013.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för de ortodoxa kyrkornas egenart, 
kunna sammanfatta huvuddragen i de ortodoxa kyrkornas fromhetsliv, teologi
och historia, 
kunna redogöra för några aspekter på de ortodoxa kyrkornas aktuella roll inom
världskristenheten och deras förhållanden till moderna utmaningar, 
kunna exemplifiera inom-ortodox debatt, 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

TEOD04, Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och liv, 15
högskolepoäng

Theology: The Faith and Life of the Orthodox Churches, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Teologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
kunna kontextualisera olika ortodoxa trosuttryck utifrån ortodox tro och historia, 
kunna analysera och tolka östkyrkliga källor och litteratur i översättning, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kritiskt kunna jämföra och värdera skilda ortodoxa traditioner och positioner. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen ges en översikt över den ortodoxa kristna världen med fokus på den
(Öst)europeiska och nutida ortodoxa kyrkan. 
  
Kursens fem tematiska brännpunkter är: 

Tro och lära 
Liturgi, sakramenten och kyrkoår 
Ikoner, helgon och Maria 
Klosterliv och mystik 
Moderna utmaningar: ekumenik, etik, politik och genus 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala verktyg. Det
förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven. 
  
Kursen bygger huvudsakligen på kommunikation i skrift. I kursen ingår även två
möten på en och en halv dag i Lund. Dessa dagar, som ägnas åt seminarier och
föreläsningar, är obligatoriska. Frånvaro kompenseras genom skriftliga uppgifter
enligt anvisningar från läraren. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker kontinuerligt genom cirka 5 kortare uppgifter (varav 80 % måste
vara godkända för att kursen ska anses vara fullförd) samt en avslutande skriftlig
uppgift (hemtenta) omfattande cirka 2000 ord. 
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 Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2.
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Övrigt
 

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 
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 TEOD04, Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och

liv
 

Gäller från V11

 
1101   Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och liv, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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