Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLC14, Islamologi: Fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Islamic Studies: Specialisation, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-06-29 att gälla från och med 201708-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna skriftligt och muntligt redovisa en fördjupad förståelse för ett valt ämne
eller problemområde inom islamologi,
• kunna föra en fördjupad diskussion om skillnaden mellan primärkällor, tidigare
forskning samt handböcker, läromedel och annat material,

Färdighet och förmåga
•
•
•
•

kunna planera och leda ett seminarium,
kunna genomföra en självständig analys,
kunna framställa en skriftlig redovisning i form av en forskningsöversikt,
kunna, på ett konsekvent vis, använda ett i akademiska sammanhang godtagbart
system för citeringar, hänvisningar och källförteckning,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med precision kunna värdera olika perspektiv i tidigare forskning om ämnet eller
problemområdet,
• med tydlighet kunna skilja på normativa och vetenskapliga perspektiv inom det
valda ämnet eller problemområdet,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i ämnet eller problemområdet
baserat på kritisk reflektion.

Kursens innehåll
Under kursen fördjupar den studerande sig i ett ämne eller problemområde inom
islamologi. Valet sker i samråd med kursens lärare. Varje student väljer ett eget ämne
eller problemområde och har ansvar för att presentera och diskutera sina slutsatser
med resten av studenterna och med läraren. Genom att sätta sig in i ett ämne eller
problemområde som studenten finner särskilt intressant får den studerande en
fördjupad inblick i islamologins vetenskapliga fält. Då studenterna redovisar för
varandra får studenterna även inblick i fält som de inte valt att fördjupa sig i.

Kursens genomförande
Kursens består främst av självständiga litteraturstudier. Därutöver ges undervisning i
form av grupphandledning och individuell handledning samt seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämning om ca 10 sidor samt ett seminarium
då studenten presenterar och diskuterar sitt arbete.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Islamologi: Grundkurs (ISLA11) samt Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs (RHBB03) samt Islamologi:
Fortsättningskurs (ISLB13) eller motsvarande kunskaper.

3/ 4

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursen ersätter ISLC13.
Kursen utgör delkurs 2 i ISLK04.
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 ISLC14, Islamologi: Fördjupningskurs
Gäller från H17
1701 Fördjupningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

