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Kapitel 1 

Hjemmel 

 

Studieordningen for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen er fastsat med hjem-

mel i  

 

• § 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universite-

terne (uddannelsesbekendtgørelsen),  

 

• § 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksa-

mensbekendtgørelsen) og  

 

• § 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddan-

nelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). 

 

 

Kapitel 2  

Formål og struktur  

 

§ 1. Normering 

Kandidatsidefaget i Religionsvidenskab er normeret til 45 ECTS-point, og indgår i en samlet kandi-

datuddannelse på i alt 120 ECTS-point. 

Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at kan-

didatsidefaget i Religionsvidenskab kun omfatter fagelementer svarende til 30 ECTS-point jf. § 9 

stk. 4. 

Stk. 3. Ligger det centrale fag uden for Det Humanistiske Fakultet, forlænges kandidatsidefaget med 

30 ECTS-point efter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse, dog med 

visse undtagelser.   

Stk. 4.  ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennem-

førelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier sva-

rende til 1650 arbejdsstimer.  

 

§ 2. Formål 

Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder 

samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den stude-

rende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i 

fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. 

 

 

Kapitel 3 

Adgangskrav og indskrivning 

 

§ 3. Adgangskrav 

For at blive indskrevet på kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, skal den studerende være ind-

skrevet på kandidatuddannelsen i det centrale fag og have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg 

svarende til 45 ECTS-point i Religionsvidenskab. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddan-

nelse fremgår af den respektive studieordning.  
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§ 4. Indskrivning 

Studerende, der indskrives på et kandidatsidefag i Religionsvidenskab pr. 1. september 2008 eller 

senere, skal studere efter denne ordning.  

Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de 

rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskriv-

ning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være 

indskrevet korrekt. 

 

 

Kapitel 4 

Studietekniske forhold 

 

§ 5. Læsning af tekster på fremmedsprog 

Ud over tekster på dansk vil der under studiet skulle læses faglitteratur og andre tekster på engelsk 

og evt. andre hovedsprog. 

 

§ 6. Normalsidebegrebet 

En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 

2400 typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjem-

meopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 

Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale svarer 1 minuts spilletid til 1 normalside.  

Stk. 3. Et billede eller en tabel svarer til 2 normalsider. 

 

§ 7. Stave- og formuleringsevne 

Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og speciale skrevet såvel på dansk som på et frem-

medsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præ-

station) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på 

stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i § 10. 

 

 

Kapitel 5 

Kompetenceprofil 

 

§ 8. Kompetenceprofil for kandidatsidefaget 

Kandidatsidefaget giver den studerende faglig kompetence med henblik på at kunne opnå undervis-

ningskompetence på de gymnasiale uddannelser som beskrevet i ”Retningslinjer for universitetsud-

dannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige Mindstekrav) af 18. januar 

2006” 

 

Kapitel 6 

Uddannelsens struktur  

 

§ 9. Kandidatsidefaget i Religionsvidenskab  

Kandidatsidefaget er tilrettelagt således, at det placeres på første og andet semester af kandidatud-

dannelsen.  

Stk. 2.  På kandidatuddannelsens første semester indgår et modul på 15 ECTS-point.  

Stk. 3. Kandidatuddannelsens andet semester består udelukkende af moduler inden for kandidatside-

faget (i alt 30 ECTS-point). 

Stk. 4. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg i Religionsvidenskab svarende til 60 ECTS-

point bortfalder følgende fagelement: Modul 2: Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori 

og metode 
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Stk. 5. Kandidatsidefagets anbefalede studieforløb, der sikrer en forløbsmæssig sammenhæng, frem-

går af følgende oversigt: 

 
Modul  Titel ECTS-

point 

Seme-

ster 

Prøveform Bedøm-

melse 

Censur Fagtype 

Modul 1 Religionssociologi 15 Første - - - - 
HREK03011

E 

Religions-sociologi / Sociology 

of Religion 

15 Første Fri mundtlig prøve med 

materiale / Free oral exam 

7-trins-

skalaen 

 Ekstern Konstitu-

erende 

Modul 2 Diskurs og praksis: Religions-

videnskabelig teori og metode 

15 Andet - - - -  

HREK03021

E 

Diskurs og praksis: Religionsvi-

denskabelig teori og metode / 

Discourse and practise: Theory 

and Method in Religious Studies 

15 Andet Bunden mundtlig sags-

fremstilling / Set oral 

exam 

7-trins-

skalaen 

 Intern  Konstitu-

erende 

Modul 3 Valgfrit originalsprogs-

emne 

15 Andet - - - - 

HREK03031

E 

Valgfrit originalsprogsemne / 

Elective field of study based on 

readings in the original lan-

guage 

15 Andet Fri skriftlig hjemmeop-

gave / Free written take-

home assignment 

7-trins-

skalaen 

Ekstern Konstitu-

erende 

 

Stk.6. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end Humaniora, for-

længes kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne Speciel 

religionshistorie A (HRHK03661E) (se 2008-studieordningen for kandidatuddannelsen i 

Religionshistorie) og Særligt studeret område: Religion og politik (HRSK03441E) (se 2008-

studieordningen for kandidatuddannelsen i Religionssociologi). 

 
 

§ 10. Uddannelsens moduler 

 

Modul I: Religionssociologi  

Sociology of Religion 

15 ECTS-point 

 

Kompetencemål for 

modulet 

 

Den studerende opnår gennem forløbet evne til: 

 At kunne identificere og afgrænse en religionssociologisk 

problemstilling. 

 At kunne give en kvalificeret bedømmelse af en religionssociologisk 

undersøgelse. 

 At kunne belyse og formidle en religionssociologisk problemstilling 

inden for et givent område. 

 At kunne anvende grundlæggende religionssociologiske teorier og 

metoder på et udvalgt kildemateriale 

 

 

Religionssociologi (konstituerende) - HREK03011E 

Sociology of Religion 

15 ECTS-point 

 

Indholdsbeskrivelse Fagelementet indfører den studerende i grundlæggende religionssociologiske 

metoder og teorier. På baggrund af aktuelle problem- og forskningsfelter 

belyses et eller flere empiriske områder, således at den studerende sættes i 

stand til at arbejde selvstændigt ud fra en religionssociologisk synsvinkel. 



 

 5 

Faglige mål 

 

Eksaminanden kan: 

 redegøre for grundlæggende religionssociologiske metoder og teorier  

 identificere og opstille aktuelle problemfelter 

 perspektivere et eller flere særlige religionssociologiske empiriske 

områder 

Undervisnings- og ar-

bejdsformer 

 

Holdundervisning med samtaler og diskussioner på grundlag af såvel 

oversigtslitteraturen som kilder. 

 

Pensum 

 

Til eksamen opgiver eksaminanden 1.200 normalsider, heraf skal mindst 500 

normalsider repræsentere centrale emner inden for religionssociologien, og 

mindst 500 normalsider skal være kilder og oversigtslitteratur, der retter sig 

mod et eller flere empiriske områder. Det samlede pensum skal godkendes af 

en eksaminationsberettiget lærer. 

 

Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling af 45 min. varighed, med materiale. 

Eksaminanden udarbejder en synopsis, som danner udgangspunkt for den 

efterfølgende mundtlige eksamination. Ved den mundtlige eksamen indleder 

den studerende med en perspektivering af synopsen. Herefter former den 

mundtlige eksamen sig som en dialog. Synopsen skal sammenfatte og 

analysere mindst et centralt teoretisk og/eller empirisk problemfelt indenfor 

det opgivne pensum. Synopsen skal afleveres 14 dage før eksaminationen. 

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen 

Eksamenssprog: Dansk med mindre andet er aftalt med eksaminator 

Censur: Prøven er med ekstern censur 

Omfang: Den mundtlige prøve varer 45 min. inkl. votering. Der gives ikke 

forberedelse. Synopsen skal være af et omfang på maks. 5 normalsider 

Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven 

ud over synopsen. 

Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt 

 

 

 

Modul II:  Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode 

Discourse and practice: Theory and Method in Religious Studies  

15 ECTS-point 

 

Kompetencemål for 

modulet 

 

Modulet bibringer den studerende: 

 Evne til at arbejde i bevidsthed om religionsvidenskabens 

forskningshistoriske forudsætninger og nutidige positioner. 

 Evne til at anvende nyere teorier og metoder i religionsfaglige 

sammenhænge. 

 Evne til analytisk, teoretisk og metodisk refleksion i en 

religionsfaglig sammenhæng 
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Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (konstituerende) - HREK03021E  
Discourse and practice: Theory and Method in Religious Studies  

15 ECTS-point 

 

Indholdsbeskrivelse Fagelementet behandler religionsvidenskabernes særlige teorier og metoder, 

deres forskningshistoriske forudsætninger og især deres afspejling i nyere 

forskning. Særlig vægt lægges på religionernes diskurs og praksisformer. 

 

Faglige mål 

 

Eksaminanden kan 

 redegøre for religionsvidenskabelige teoretiske og metodiske 

problemstillinger, især som de afspejler sig i nyere litteratur 

 redegøre for og kritisk reflektere over diskurs- og praksisteoretiske 

problemstillinger 

 perspektivere og analysere materiale fra en eller flere religioner. 

 

Undervisnings- og ar-

bejdsformer 

 

Holdundervisning med samtaler og diskussioner på grundlag af såvel 

oversigtslitteraturen som kilder. 

Pensum 

 

Til eksamen opgiver eksaminanden i alt 1.300 normalsider fordelt på et eller 

flere hovedværker, oversigtsværker, speciallitteratur og tekst- og 

billedmateriale fra en eller flere religioner. Det samlede pensum skal 

godkendes af en eksaminationsberettiget lærer. 

 

Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Mundtlig bunden sagsfremstilling med forberedelse. Prøven 

består i besvarelse af et af eksaminator skriftligt formuleret spørgsmål, der 

udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har 

form af en mundtlig sagsfremstilling af ikke under 15 minutters varighed 

efterfulgt af samtale mellem eksaminator og eksaminand. 

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen 

Eksamenssprog: Dansk med mindre andet er aftalt med eksaminator 

Censur: Prøven er med intern censur under medvirken af intern censor 

Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering, og der gives 45 min. 

forberedelsestid 

Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler til prøven 

Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt 

 

 

Modul III: Valgfrit originalsprogsemne 
Elective field of study based on readings in the original language  
15 ECTS-point 

 

Kompetencemål for 

modulet 

 

Modulet bibringer den studerende:  

 Evne til at arbejde selvstændigt religionsvidenskabeligt med kilder på 

et fremmed originalsprog. 

 Evne til at inddrage tekstkritiske, terminologiske og formhistoriske 

aspekter i arbejdet med kilder. 

 Evne til præcis tekstanalytisk beskrivelse og argumentation. 

 Evne til at arbejde refleksivt med oversættelsesproblemer. 
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Valgfrit originalsprogsemne (konstituerende) - HREK03031E  
Elective field of study based on readings in the original language  
15 ECTS-point 

 

Indholdsbeskrivelse Originalsprogsemnet udbygger tilvalgsfagets brede oversigt og 

metodemodulet med en fordybelses- og anvendelsesdimension. Det består i 

et fordybet og detaljeret studium af kildetekster, der er centrale og 

karakteristiske for det pågældende område. 

 

Faglige mål 

 

Eksaminanden kan: 

 anvende det valgte originalsprog 

 redegøre for de valgte teksters religiøse terminologi og baggrund i det 

pågældende område.  

 diskutere tekstkritiske og teksthistoriske problemer  

 anvende områdets opslagsværker og håndbøger.  

 

Undervisnings- og ar-

bejdsformer 

 

Alt efter muligheder kombineres tekstgennemgange, selvstudium, individuel 

vejledning og seminarer for studerende med forskellige originalsprogsemner. 

 

Pensum 

 

Til eksamen opgiver den studerende i alt 1.200 sider, heraf mindst 40 

normalsider tekster på et fremmed originalsprog, læst i paralleltekst. Det 

øvrige pensum, der består af baggrunds- og speciallitteratur og evt. 

kildetekster i oversættelse, skal danne en bred baggrund for, belyse og 

diskutere de opgivne kilder på originalsprog. Det samlede pensum skal 

godkendes af en eksaminationsberettiget lærer. 

 

Prøvebestemmelser 

 

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave, hvis emne og arbejdstitel aftales 

mellem eksaminand og faglærer senest ved faglærerens godkendelse af 

pensumopgivelserne 

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.  

Eksamenssprog: Dansk med mindre andet er aftalt med eksaminator 

Censur: Prøven er med ekstern censur 

Omfang: Opgaven skal være af et omfang på maks. 25 normalsider 

Hjælpemidler: Eksaminanden må anvende alle hjælpemidler 

Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt 

 

Særlige bestemmelser Der henvises til den senest gældende kandidatordning for religionshistorie 

med hensyn til hvilke sprog som kan indgå som fremmed originalsprog. 

 

 

Kapitel 7  

Merit og ækvivalensbestemmelser 

§ 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddan-

nelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatsidefaget i Religionsvi-

denskab.     

Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgod-

kendes af Studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. 

 

§ 12. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for gymnasiesidefaget i Religionsvidenskab ækvi-

valerer prøver i henhold til nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver kan 
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overføres til den nye studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i 

denne.  

Stk. 2. Tidligere prøver kan overføres som følger:  

 

1998-ordningen 2008-ordningen 

Ny Testamente på grundsproget (græsk) 1/4 

årsværk, 15 ECTS, (KRH 322) 

Valgfrit originalsprogsemne (15 ECTS) 

Religionssociologi: Særskilt uddybet om-

råde1/4 årsværk, 15 ECTS, (RSF 341) 

Religionssociologi (15 ECTS) 

 

 

 

 

Kapitel 8 

Prøver og bedømmelseskriterier 

 

§ 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved 

prøverne på kandidatuddannelsen.  

 

§ 14. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside 

www.hum.ku.dk 

  

§ 15. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet 

er fastsat af Studienævnet.  

 

§ 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.  

Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge-om-

prøven afholdes som en anden eksamensform end den ordinære prøve.  

 

§ 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstæn-

dig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv).  

Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen ”Bestået” er 

opnået.  

 

§ 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan do-

kumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.  

 

 

Kapitel 9  

Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen  
 

§ 19. Studerende, som er mere end et halvt år forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning.  

Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået prøver i et omfang 

af 30 ECTS-point i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens § 37. 
Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom.  

 

§ 20. Den studerende skal senest have afsluttet sin kandidatuddannelse, herunder kandidatsidefaget, 

3 år efter studiestart.  

Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning 

til ophør.  

Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen.  
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Kapitel 10  

Dispensation og andre regler 

 

§ 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres 

på fakultetets hjemmeside www.hum.ku.dk.  

 

§ 22. Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, 

når der foreligger usædvanlige forhold. 

 
 

Kapitel 11  

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser  

 

§ 23. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er 

indskrevet på et kandidatsidefag den 1. september 2008 eller senere, jf. § 4 Stk. 1. 

 

§ 24. Prøver på studieordninger udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser 

(1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen 2011.  

Stk. 2. Studerende på nævnte sidefagsstudieordninger i henhold til stk. 1, som ikke har bestået gym-

nasiesidefagsuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen.  

 

 

 

Godkendt af Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, København d. 1. februar 2008 

 

Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 28. august 2008. 

 

 

Kirsten Refsing 

Dekan 

/Annette Moe 

Studiechef 

 

 

 

Justeret og godkendt af Studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier,  

København d. 22. august 2012. 

 

Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 12. september 2012. 

 

 

Ulf Hedetoft 

Dekan 

 

/Annette Moe 

Studiechef  
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