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1.
1.

Identifikation
Programmets namn

5.

Programmets namn på
engelska
Omfattning i högskolepoäng
Nivå
Programkod
Ev. koder på inriktningar
Beslutsuppgifter

6.

Ändringsuppgifter

7.

Ikraftträdandedatum

2.
3.
4.

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi
Bachelor Programme in Religious Studies and Theology
180
Grundnivå
RGRVT
Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid
Området för humaniora och teologi 2010-05-31.
Reviderad av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-05-23 samt 201804-25.
Utbildningsplanen träder i kraft den 3 september 2018.
Bestämmelser som rör tillträde till utbildningen ska tillämpas från
och med den 15 mars 2018.

2. Programbeskrivning ca 100–150 ord
Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi ligger på grundnivå, omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till teologie eller filosofie kandidatexamen. Programmet syftar till att ge den
studerande en religionsvetenskaplig och teologisk kompetens med både djup och bredd.
Utbildningen vänder sig till alla som vill tillägna sig kunskaper och färdigheter inom religionsvetenskapens olika områden och framför allt till den som ser en yrkeskarriär inom kyrkor, samfund,
informations- och kultursektor, journalistik, utbildning och forskning samt inom personal- och
människovården. Inom programmets ram finns specialiseringar som ger den studerande goda
möjligheter att fördjupa sig i det religionsvetenskapliga eller teologiska område han/hon är
intresserad av.
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter inom religionsvetenskapen. Dels ger den översiktliga
och fördjupade ämneskunskaper och dels integrerar den olika kunskapsområden till
helhetsperspektiv inom religionsvetenskapen. Utbildningen ger genomgående kunskaper om
samhälleliga och andra förhållanden som är väsentliga för förståelsen av gemenskapers och
individers religiösa liv. Utbildningen tränar förmågan till kritisk och självständig analys av
religioner och livsåskådningar och olika uttryck för dessa. Den ger redskap för tolkning och
förståelse av religioners och livsåskådningars roll för den enskilde och i samhället, i historia och i
nutid. Som ett viktigt instrument för analys, tolkning och kunskapsförmedling tränas också den
språkliga färdigheten.
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3.

Mål (jfr learning outcomes)
För kandidatexamen ska den studerande

1.

Kunskap och förståelse



2.

Färdighet och förmåga







3.

Värderingsförmåga och
förhållningssätt







4.

Kursuppgifter

a1

Obligatoriska kurser för
hela programmet
(Kursens namn, antal
högskolepoäng)

b

Valbara kurser
(omfattning i
högskolepoäng, ev.
begränsningar av vilka
kurser som kan väljas, i
förekommande fall för
vilken inriktning
begränsningarna gäller)

visa kunskap och förståelse inom religionsvetenskap och
teologi, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
kunskap om religionsvetenskapliga och teologiska metoder,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.
visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka
relevant information i en problemställning samt att kritiskt
diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa
problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och
diskutera information, problem och lösningar i dialog med
olika grupper,
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta
inom religionsvetenskapens och teologins område,
visa förmåga att inom religionsvetenskap och teologi göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter,
kunna tillämpa genus-, etnicitet- och mångfaldsaspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors
ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
och att utveckla sin kompetens.

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp
Examensarbete för kandidatexamen inom vald specialisering,
15hp

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi inleds med
en ämnesövergripande grundkurs som ger en sammanhållen
introduktion till det religionsvetenskapliga och teologiska studiet.
Programmet fortsätter därefter med valbara fortsättnings- och
fördjupningskurser som studenterna väljer utifrån principerna
som beskrivs nedan. Kursfordringarna skiljer sig åt beroende på
om studenten vill avlägga en filosofie kandidatexamen eller en
teologie kandidatexamen. Kandidatprogrammet avslutas med en
kandidatexamensuppsats inom den valda specialiseringen.
Filosofie kandidatexamen i Religionshistoria eller
Religionsvetenskap och teologi
Fullgjorda kursfordringar om 180 hp som inkluderar:
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• 90 hp successiv fördjupning (inklusive examensarbete för
kandidatexamen) inom något av huvudområdena
Religionshistoria eller Religionsvetenskap och teologi (med
specialiseringarna Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och
missionsstudier, Tros- och livsåskådningsvetenskap)
• 90 hp valfria kurser
Teologie kandidatexamen i Religionsvetenskap och teologi
Fullgjorda kursfordringar om 180 hp som inkluderar:
• 90 hp succesiv fördjupning (inklusive examensarbete för
kandidatexamen) inom huvudområdet Religionsvetenskap och
teologi (med specialiseringarna Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och
missionsstudier, Tros- och livsåskådningsvetenskap)
• 60 hp ytterligare inom huvudområdet Religionsvetenskap och
teologi.
• 30 hp valfria kurser
Studierna skall omfatta fortsättningskurser á 15 hp inom minst tre
av de fyra specialiseringarna (Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och
missionsstudier, Tros- och livsåskådningsvetenskap).
c

Ev. periodisering av
kurser. Beskriv hur
periodiseringen ser ut.

d

Schematisk bild av
programstrukturen

Grundkursen ges normalt varje termin. Övriga kurser ges minst en
gång per år.
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5.

Examensuppgifter

1.

Examensbenämning på
svenska

Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Religionshistoria
eller
Huvudområde: Religionsvetenskap och teologi med specialisering
i
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap,
Bibelvetenskap,
Kyrko- och missionsstudier, eller
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Teologie kandidatexamen
Huvudområde: Religionsvetenskap och teologi med specialisering
i
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap,
Bibelvetenskap,
Kyrko- och missionsstudier, eller
Tros- och livsåskådningsvetenskap.

2.

Examensbenämning på
engelska

Bachelor of Arts
Major: History of Religions
or
Major: Religious Studies and Theology specializing in
History of Religions and Religious Behavioural Science,
Biblical Studies,
Church and Mission Studies, or
Studies in Faith and World Views.

Bachelor of Theology
Major: Religious Studies and Theology specializing in
History of Religions and Religious Behavioural Science,
Biblical Studies,
Church and Mission Studies, or
Studies in Faith and World Views.
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1.

Förkunskapskrav och urvalsgrunder
Förkunskapskrav
Områdesbehörighet 1.

2.

Urvalsinstrument

Platserna fördelas enligt betyg 66 procent, högskoleprov 34
procent
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Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Tillgodoräknande av annan utbildning
Studerande inom kandidatprogrammet kan i sin examen få tillgodoräknat viss annan
religionsvetenskaplig och teologisk utbildning inom och utom landet förutsatt att studierna
bedrivits på motsvarande nivå och med motsvarande krav. Ansökan om tillgodoräknande
ställs till Centrum för teologi och religionsvetenskap. Studievägledare beslutar på delegation.
När prövning sker ska skälig hänsyn tas till den teologiska utbildningens allmänna karaktär
och huvudsakliga innehåll. Någon fullständig överensstämmelse i syfte eller innehåll hos de
utbildningar som skall jämföras är inte nödvändig.
Övergångsbestämmelser
Studerande som antagits till kandidatprogrammet före 2018-06-01 har rätt att fullfölja sin
utbildning enligt den utbildningsplan som gällde vid antagningen. Denna möjlighet gäller till
och med 2022-08-31. Studerande har också rätt att övergå till den reviderade
utbildningsplanen och få sina tidigare studier tillgodoräknande.

