Vilken betydelse har religion
i dagens globala och mångkulturella samhälle?
Är religion kvinnoförtryckande?
Hur har människan i olika tider
och miljöer resonerat om livet och
döden, gudomligt och mänskligt,
tid och evighet?
I det dagliga nyhetsflödet ...
... inser vi snabbt att religion berör både världspolitiken och
det som händer i vår närhet. Att förstå de bakomliggande
strukturerna är centralt för att förstå människan – både i
historien och nutiden.

En spännande värld!
Religionsvetenskap och teologi | Lunds universitet

När du läser religionsvetenskap och teologi ...
... på CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap, möter
du engagerade och kunniga lärare som bedriver forskning
inom sina ämnen i nära samarbete med andra forskare världen
över. Detta betyder att de vet vad som händer i världen och
kan ge dig inblick i de senaste rönen ur ett globalt perspektiv.

”Jag mötte
lärare som
trodde mer
på mig än
vad jag själv
gjorde”
Anita Waernqvist har studerat på CTR och arbetar idag
som fängelsepräst i Västervik.

På CTR kan du fördjupa dig inom följande
inriktningar:
•
•
•
•

Religionshistoria
Islamologi
Judaistik
Religionsbeteendevetenskap

•
•

Gamla testamentets exegetik
Nya testamentets exegetik

•
•
•

Kyrkohistoria
Missionsvetenskap med ekumenik
Praktisk teologi

•
•
•

Religionsfilosofi
Etik
Systematisk teologi

På CTR möts studenter ...
... med olika bakgrund, från olika religioner och ideologier och
med varierande mål med studierna. Mångfalden garanterar
många heta och fruktbara debatter under din studiegång!
Här hittar du studenter som vill jobba med journalistik, migration, etiska frågor och mänskliga rättigheter. Det finns de
som vill jobba som lärare, präster, pedagoger, kulturarbetare
och forskare. Detta är bara några exempel på våra studenters
framtidsplaner, för på CTR är det dina intressen och mål som
bestämmer vad du ska läsa!

Inom ämnet religionsvetenskap och teologi ...
... finner du både bredd och djup. Du skaffar dig en större
allmänbildning men också spetskompetens. Under din första
termin läser du grundkursen i religionsvetenskap och teologi där du lär dig grunderna om världsreligionerna och de
etiska och filosofiska problem som dyker upp i samband med
religiösa åskådningar. Du kan också välja att direkt gå in i
grundkurserna inom Religionshistoria, Islamologi och Judaistik
och sedan fortsätta inom dessa ämnen.

”Jag är nog
lite av en
entreprenör
och gillar att
hålla på med
flera saker
samtidigt”
Oskar Styf är engagerad i
studentrådet på CTR.

Efter grundkursen ...
... går du vidare med en fortsättningskurs på 30 hp där du
får möjlighet att fördjupa dig i någon av specialiseringarna.
Därefter följer kandidatkursen 30 hp som innefattar ditt
examensarbete där du vetenskapligt behandlar ett ämne
som fångat ditt intresse under studietiden.
För en kandidatexamen kan du kombinera 90 hp studier
inom religionsvetenskap och teologi med 90 hp studier
inom andra områden, till exempel:
Mänskliga rättighetsstudier
Statsvetenskap
Arabiska

STUDERA UTOMLANDS
Som student på CTR har du efter ett års studier möjlighet att
studera utomlands – både i Europa och resten av världen. Ta
vara på chansen att få internationell erfarenhet!

Bygg ihop en examen efter dina egna intressen!
GENOM AKADEMISKA STUDIER ...
... utvecklar du din förmåga att formulera och lösa problem,
att kritiskt analysera teorier och metoder. Med studier på
CTR växer dina kunskaper inom religionens värld och samhället vi lever i. Din förståelse för etiska problem ökar och du
får en kulturell kompetens som du har nytta av vad du än
planerar att använda dina studier till. Studierna är en investering i dig själv, ditt synfält blir större, perspektiven breddas.
”LUND EXPERIENCE”
Lunds studentliv är unikt och har mycket mer än studier
att erbjuda. Här finns ett brett utbud av allt från kultur och
nöjen till studentpolitik och sport. Det finns en mängd föreningar och aktiviteter som du som student kan engagera
dig i. Varför inte till exempel ta chansen att bli internationell
fadder?

PEDAGOGISKT STÖD
För dig som har funktionshinder finns särskild hjälp att få. Har
du dyslexi kan du efter beslut till exempel få anteckningsstöd,
förlängd skrivtid och möjlighet att skriva på dator.

FORSKNING
På CTR kan du läsa på alla nivåer, från grundkurser till avancerad nivå med sikte på en masterexamen. Har du ambitioner
att forska har vi dessutom forskningsämnen inom flertalet
religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A
eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1).
Ansök via www.antagning.se
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www.ctr.lu.se
Gilla oss – facebook.se/ctr.lu.se
Centrum för
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