Humanistiska och teologiska fakulteterna

KRMM55, Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng
Church and Mission Studies: Practical Theology - Master's (60
credits) Thesis, 15 credits, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-08-25 och senast reviderad
2014-12-18 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-01-19,
vårterminen 2015.

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

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna i ett självständigt arbete redovisa såväl en överblick över det
religionsvetenskapliga fältet som fördjupade kunskaper om specifika
detaljproblem inom praktisk teologi,
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• kunna på ett problematiserande sätt sammanfatta och diskutera aktuella
forskningsdebatter inom praktisk teologi,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna välja och tillämpa för praktisk teologi relevanta metoder,
• kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar samt integrera
praktisk-teologisk kunskap i ett självständigt resonemang,
• självständigt kunna avgränsa, planera och genomföra en forskningsuppgift inom
praktisk teologi,
• i dialog kunna skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera praktiskteologiska problem och lösningar,
• självständigt kunna författa en vetenskaplig uppsats inom praktisk teologi med
vedertaget formaliasystem och akademisk språkbehandling,
• kunna försvara respektive opponera på en uppsats samt konstruktivt medverka i
avancerade diskussioner inom praktisk teologi,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma egna och andras resultat inom praktisk teologi med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• kunna bedöma vetenskapens möjligheter och begränsningar,
• muntligt och skriftligt kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det
religionsvetenskapliga fältet.

Kursens innehåll
I kursen tränas den studerande i att författa ett självständigt arbete samt övas i
förmågan att kritiskt bedöma sitt eget och andras vetenskapliga arbete. Huvudvikten
ligger på författande av eget arbete i form av en vetenskaplig uppsats.
För det egna arbetet ringar studenten i samråd med handledaren till en början in sitt
ämne och utför en inventering av relevanta delproblem och viktig vetenskaplig
litteratur. Detta sker i relation till den kunskap och färdighet studenten erövrat i
tidigare kurser. Samtidigt deltar studenten i forskarseminariet eller, om ett sådant
finns, det avancerade seminariet.
Skrivandet av uppsatsen startar i regel parallellt med problem- och
litteraturinventering och tar sin utgångspunkt i en av studenten kortfattad skriftlig
redogörelse för uppsatsens problem, metod, hypotes och uppläggning. Genom
regelbundna träffar och uppsatsseminarier diskuterar student och handledare enskilda
avsnitt och arbetar successivt med att forma uppsatsen som helhet.
Den färdiga uppsatsen presenteras och försvaras i forskarseminariet eller i ett
avancerat seminarium. Studenten ska då muntligt redogöra för uppsatsens
huvudsakliga innehåll och argumentation samt besvara kritiska frågor från utsedd
opponent (se nedan) och övriga seminariedeltagare.
Den studerande utför också en opposition på ett annat arbete utifrån särskilda
anvisningar. Tonvikt läggs vid att studenten ska diskutera uppsatsens innehåll och
centrala argumentering, men även visa förmåga att bedöma formaliahantering.

Kursens genomförande
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Undervisning sker genom deltagande i seminarier samt genom enskild handledning.

Kursens examination
Examination sker dels genom att den studerande lägger fram och försvarar sin
uppsats i ett forskarseminarium eller ett avancerat seminarium, dels genom att den
studerande opponerar på ett annat arbete.
För att framläggning ska ske, ska uppsatsen vara formaterad enligt handledares
instruktioner och, om undantag inte beviljats av examinator på grund av särskilda
skäl, omfånget inte överstiga 145 000 tecken inklusive mellanslag.
Betyget grundas på uppsatsen, studentens redovisning vid framläggningen och
studentens opposition på en annan uppsats. Examinator gör efter
framläggningsseminariet en preliminär bedömning av hur väl kursmålen är
uppfyllda. Den studerande har sedan under en vecka möjlighet att bearbeta sin
uppsats, varefter examinator fattar beslut om betyget.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

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

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter TEOM55.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen KRMM55, Kyrko- och missionsstudier: Praktisk
teologi - examensarbete för magisterexamen
Gäller från H14
1401 Examensarbete för magisterexamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

