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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-04-16 och senast reviderad
2018-10-24 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-10-24,
vårterminen 2019.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i masterprogrammet Religious Roots of Europe. Kursen kan även läsas
som fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna på ett självständigt sätt identifiera och redogöra för huvudlinjer i de
filosofiska traditioner och de vishetstraditioner som var levande under senantiken, 
kunna på ett självständigt sätt urskilja, beskriva och analysera några viktiga
exempel på vishetstraditioner, mystik samt teologisk reflexion inom tidig
kristendom, tidig islam och med dem samtida judendom, mot bakgrund av
samtida senantika vishetstraditioner och filosofiska skolbildningar, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

TRVN04, Religious Roots of Europe: Philosophy and Wisdom
Traditions - Judaism, Christianity and Islam, 10

högskolepoäng
Religious Roots of Europe: Philosophy and Wisdom Traditions -

Judaism, Christianity and Islam, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Religious Roots of Europe A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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kunna sammanfatta och redogöra för på vilket sätt vishetstraditioner, mystik och
teologisk reflexion växer fram, förs vidare och förändras inom judendom,
kristendom och islam, i samspel med antika vishetstraditioner, antik filosofi,
religiös praxis och heliga texter, samt i samspel mellan ovan nämnda tre
religioner, 

 

Färdighet och förmåga
kunna läsa och analysera originaltexter i översättning, 
kunna självständigt jämföra de olika traditionernas förhållningssätt till hur teologi
och filosofi har utvecklats, 
kunna argumentera för en egen ståndpunkt i en vetenskaplig text, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna kritiskt jämföra senantika vishetstraditioner, senantika filosofiska
traditioner och senantik mystik och relatera dessa till nutida perspektiv. 

 

Kursens innehåll
 
Mot bakgrund av senantik filosofi och senantika vishetstraditioner studeras teologiska
traditioner, mystik och vishetstraditioner inom tidig kristendom, tidig islam och med
dem samtida judendom, liksom komparativt mellan de tre religionerna. Kursen
innefattar självstudium av sekundärlitteratur, men även läsning och tolkning av
senantikt primärmaterial, liksom komparativt studium av primärmaterial från de tre
religionerna. 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges delvis på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
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. Undervisning sker även i form av föreläsningar och seminarier vid ett
kompaktseminarium. Med kompaktseminarium avses samlad heldagsundervisning
under 3-5 dagar.  
Under kursen ska den studerande lämna in 7-9 obligatoriska skriftliga
inlämningsuppgifter. 

 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom skriftligt arbete (paper) på mellan åtta och tio sidor. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom relevant område samt 20 hp i latin,
grekiska, arabiska eller hebreiska. 

 

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 TRVN04, Religious Roots of Europe: Philosophy

and Wisdom Traditions - Judaism, Christianity and Islam
 

Gäller från H12

 
1201   Philosophy and Wisdom Traditions, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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