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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og
regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
 Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Kapitel 2. Adgangskrav, normering, tilhørsforhold og titel
§ 2. Adgangskrav
Adgang til bacheloruddannelsen sker i henhold til adgangsbekendtgørelsens regler.
Stk. 2. Studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i religionsvidenskab ved Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i religionsvidenskab samme sted i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (retskrav).

§ 3. Normering
Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab er normeret til 180 ECTS. Herudover indgår et propædeutisk forløb på 30 ECTS.

§ 4. Tilhørsforhold
Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab hører under studienævnet for ToRS og censorkorpset for
religion.

§ 5. Titel
Uddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i religionsvidenskab. På engelsk Bachelor of
Arts (BA) in Religious Studies.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 6. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over det studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk og evt. andre hovedsprog.
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§ 7. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For bacheloruddannelsen i religionsvidenskab gælder yderligere:
Som retningslinje gælder det for opgivet kildemateriale, at ét billede eller én tabel svarer til én
normalsider. Opgives film eller lydindspilning svarer ét minut til én normalside. Da lydbånd, film,
billeder og lignende materiale er af stærkt divergerende karakter, påhviler det faglæreren at sikre,
at materialets omfang står i et passende forhold til helheden i pensum. I de tilfælde, hvor opgivet
kildemateriale ikke er tilgængeligt for eksaminator og censor via almindelige kanaler (biblioteker,
permanente internetressourcer m.v.), er det den studerendes forpligtelse at stille film, lydbånd,
fotografier, CD-ROM m.v. til rådighed, hvis det skønnes nødvendigt.

§ 8. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer.

Kapitel 4. Kompetencemål og faglig profil
§ 9. Kompetencebeskrivelse
Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab er en akademisk, humanistisk uddannelse, der giver videnskabeligt baseret indsigt på et niveau, der giver adgang til en kandidatuddannelse eller til erhvervsbeskæftigelse. En bachelor i religionsvidenskab opbygger i løbet af sit studium kompetencer i
kritisk og analytisk læsning af tekster, forståelse for videnskabelig metodemæssig tilgang til problemstillinger inden for det studerende område og kompetencer til at formidle sådanne problemstillinger til en bredere offentlighed.

§ 10. Kompetenceprofil
En bacheloruddannelse i religionsvidenskab giver den studerende følgende:
Viden:
 Om forskellige religioner i historie og nutid i deres politiske, kulturelle og sociale sammenhæng.
 Om religiøse udtryk i tekst, visuel form, praksis, organisation og kommunikation.
 Om hovedlinjer i religionsvidenskabens forskningshistorie og fagets relationer til andre kultur- og samfundsvidenskaber.
 Om religionsvidenskabelige kilder, teorier og metoder, herunder fagets termer og begreber.
Færdigheder:
 At arbejde kritisk, analytisk og metodisk reflekteret med kildemateriale og cases.
 At arbejde strukturerer og selvstændigt med og søge viden om fagets emner og temaer.
 At bestemme, afgrænse og behandle religionsvidenskabelige problemstillinger under anvendelse af fagets teorier og metoder.
 At analysere religioner i deres kulturelle og sociale sammenhænge.
 At formulere sig klart og præcist i skrift og tale om religionsfaglige emner.
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Kompetencer:
 Evne til at gennemføre religionsvidenskabelige analyser under anvendelse af fagligt relevante teorier og metoder ud fra et overblik over forskellige religioners fremtræden i historie
og nutid.
 Evne til at formidle religionsvidenskabelige problemstillinger i forskellige sammenhænge,
både skriftligt og mundtligt.
 Evne til at forstå og analysere kulturelle sammenhænge og sociale interaktionsprocesser.
 Evne til sproganvendelse, sprogbeherskelse og akademisk refleksion.
 Evne til at overskue store stofmængder, forskellige former for materiale of komplekse sammenhænge.
 Evne til at forstå problematikken omkring oversatte tekster i religionsfaglig sammenhæng.

Kapitel 5. Opbygning og fagelementer
§ 11. Opbygning
Uddannelsen er opbygget af konstituerende fagelementer på 135 ECTS. Hertil kommer et bachelortilvalg på 45 ECTS samt propædeutik på 30 ECTS.
Stk. 2. Uddannelsen indeholder en studiestartprøve, jf. § 12.
Stk. 3. Den studerende skal vælge et propædeutisk forløb på 30 ECTS blandt de sprog, der udbydes
propædeutisk undervisning til på Københavns Universitet.
Stk. 4. Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue på 7. semester, som den studerende bruger til
bachelortilvalg, herunder studieophold i udlandet og lignende.
Stk. 5. Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen inkl. evt.
tilvalg er bestået.
Stk. 6. Det strukturerede forløb for uddannelsen fremgår af nedenstående oversigt.
Semester

Fagelementer

1.

Religionshistorie
15 ECTS

Religionssociologi
15 ECTS

2.

Kristendomshistorie
15 ECTS

Videnskabsteori
15 ECTS

3.

Religionsvidenskabelige emnekredse
15 ECTS

Propædeutik 1
15 ECTS

4.

Valgfrit område
15 ECTS

Propædeutik 2
15 ECTS

5.

Idéhistorie
15 ECTS

Valgfrit område med sprogudprøvning
15 ECTS

6.

Bachelorprojekt
15 ECTS

Bachelortilvalg
15 ECTS

7.

Bachelortilvalg
30 ECTS
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§ 12. Studiestartsprøve
Formål

Studiestartprøven skal fremme en aktiv studiekultur og klarlægge om den
enkelte studerende reelt er påbegyndt uddannelsen og deltager aktivt i undervisningen.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af 100 % fremmøde til
skemalagt undervisning i semestrets første undervisningsuge i tilknytning til
religionssociologi.
Omfang: Omprøven består af en test på 1-3 sider stillet af eksaminationsberettiget underviser.
Sprog: Sproget for omprøven er det samme som undervisningssproget
Bedømmelse: Intern med én eksaminator bedømt Godkendt/Ikke godkendt
Tidsmæssig placering: Den første uges undervisning i 1. semester.
Omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave

Særlige
bestemmelser

Den studerende har to forsøg til at bestå studiestartprøven.
Hvis den ordinære prøve ikke bestås, skal omprøven bestås.
Omprøven afholdes i semestrets anden undervisningsuge og opgavebesvarelsen afleveres senest torsdag i denne uge.

§ 13. Uddannelsens fagelementer
Religionshistorie (obligatorisk og konstituerende)
History of Religions (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00101E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et bredt udvalg af religioner, herunder indiske religioner og islam, i
deres kulturelle og historiske kontekst.
 et udvalg af tekster, rituelle praksisser og billeder fra verdens religioner.
 hvorledes religion, kultur og samfund spiller sammen.
Færdigheder i at
 anvende tekster, billeder og andet kildemateriale i en religionshistorisk analyse.
 bruge teorier og metoder til at studere, hvorledes mennesker i historie og nutid har anvendt/anvender religion til at forstå deres livssituation og plads i historien.
 udøve kildekritik på en grundlæggende niveau.
Kompetencer til at
 søge og vurdere information om religioner i historie og nutid selvstændigt.
 analysere et begrænset kildemateriale selvstændigt.
 formidle sin viden.
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Pensum

Eksaminator sammensætter pensum på 900–1000 normalsider baggrundslitteratur samt 140 sider kildemateriale fra religiøse traditioner.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden skriftlig prøve (3 timer) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 En skriftlig gruppeopgave på 4–5 sider samt
 Mundtligt oplæg/redegørelse på baggrund af gruppeopgaven på 1015 min.
Omfang: 3 timer
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive
deltagelse dog i grupper.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Bunden skriftlig prøve: Ingen.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve, 6 timer.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve
Omfang: 6 timer
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Ingen
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve ved ikke-godkendt aktiv
undervisningsdeltagelse.

Særlige bestemmelser

For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning.
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Religionssociologi (obligatorisk og konstituerende)
Sociology of Religion (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00111E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 religionssociologiens vigtigste problemstillinger, teorier og metoder
med hovedvægt på dem, der er fælles med antropologi og sociologi.
 grundlæggende religionssociologiske teorier og metoder appliceret på
et empirisk materiale.
 religionssociologiske undersøgelsesresultater og problemstillinger.
Færdigheder i at
 identificere og afgrænse en religionssociologisk problemstilling.
 anvende religionssociologiske metoder i praksis på et elementært niveau.
 vurdere en religionssociologisk undersøgelse kritisk.
Kompetencer til at
 analysere et givent materiale ud fra et religionssociologisk perspektiv.
 diskutere væsentlige aspekter af forholdet mellem religion og samfund.
 formidle sin viden.

Pensum

Den studerende sammensætter selv pensum på 800–1000 normalsider, heraf
150 sider af en religionssociologisk monografi, som skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted og Eksamen  Eksamensform og regler 
Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter fra forberedelsen og det til prøven udleverede materiale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Religionsvidenskabelige emnekredse (obligatorisk og konstituerende)
Themes in the Study of Religions (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00121E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 islams formative periode, globale udbredelse, rituelle praksis og moderne udvikling.
 religion i Danmark i nyere tid, herunder det religiøse felt, religiøs
praksis og religiøse forestillinger i Danmark i dag.
Færdigheder i at
 anvende relevante termer og begreber.
 analysere forskellige former for kilder og cases.
 disponere et stof til præsentation i en skriftlig analyse.
Kompetencer til at
 applicere teorier og metoder i analysen af et givent kildemateriale.
 forholde sig kritisk og analytisk til kildemateriale og teori.
 vise sin analytiske formåen i skriftlig form.

Pensum

Eksaminator sammensætter pensum på 1200 normalsider oversigts- og speciallitteratur samt 50 normalsider kildemateriale med relevans for islam. Endvidere opgiver den studerende et kildemateriale på normalt 50 normalsider
med relevans for de behandlede temaer. Dog kan omfanget på de sidstnævnte kilder variere fra 20 til 150 normalsider efter kildernes art. Der kan
indgå materiale fra eget feltarbejde. Kilder kan være tekstmateriale, spørgeskemabesvarelser, feltarbejdsnoter, statistisk materiale, billeder, filmoptagelser, spillefilm e.l. Det samlede pensum skal godkendes af eksaminator. Se
frister og regler for pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen
 Find tid og sted og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 4 produkter i løbet af semesteret bestående af en kombination af
skriftlige og mundtlige opgaver/oplæg med et samlet omfang af 15–
20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave 11–15 normalsider. Der gives 7
dage til besvarelsen.
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Videnskabsteori (obligatorisk og konstituerende)
Theory of Science (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00131E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 fundamentale videnskabsteoretiske spørgsmål.
 forskellige opfattelser af videnskabelighed, og hvad det vil sige at arbejde videnskabeligt.
 forskellige former for videnskabelig argumentation.
 sammenhængen mellem videnskabsteoretiske refleksioner og konkret
videnskabelig praksis – herunder fagspecifik videnskabelig praksis.
Færdigheder i at
 reflektere teoretisk over, hvordan der arbejdes og kan arbejdes videnskabeligt.
 placere videnskabelige produkter i en større videnskabsteoretisk referenceramme.
 reflektere kritisk over videnskabelig praksis og videnskabelige normer.
Kompetencer til at
 relatere videnskabelige produkter til videnskabsteoretiske problemstillinger.
 reflektere kritisk over konkrete analyser og videnskabelige metoder.
 kommunikere og arbejde hen over faggrænser.
 redegøre for vigtige videnskabsteoretiske og fagspecifikke forskningshistoriske begreber, distinktioner og problemstillinger.

Pensum

Pensum er 1.000 normalsider; 350 normalsider fællespensum fra ToRS-fællesdelen og 650 normalsider fra den relevante regionale del. Eksaminator (på
hhv. fællesundervisningen og de regionale fag) fastsætter pensum og på de
regionale fag kan der muligvis være flere pensumforslag at vælge imellem.
Den studerende skal i forbindelse med eksamensopgaven udover pensum
knyttet til det regionale fag substantielt inddrage dele fra fællesdelens pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Forelæsninger og holdundervisning med diskussion.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består i:
 Tilstedeværelse i min. 75 % af fællesundervisningen.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv deltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.
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Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.
Særlige
bestemmelser

For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning.

Kristendomshistorie (obligatorisk og konstituerende)
History of Christianity (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00141E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 de vigtigste elementer i kristendommens historiske forudsætninger,
udvikling og udbredelse frem til i dag.
 kristendommens grundlæggelse i hellenistisk-romersk tid, middelalder- og reformationstid samt globale udbredelse uden for Europa.
 forskellige kristendomsformers historiske oprindelse og udvikling frem
til i dag.
Færdigheder i at
 analysere tekster og problemstillinger, der berører de kristendomshistoriske udviklinger frem til i dag.
 analysere forskellige kristendomsformer i forhold til historisk og kulturel kontekst.
 analysere forskellige globale kristendomsformer i moderne tid.
Kompetencer til at
 overskue de grundlæggende aspekter af de historiske udviklinger fra
religionens oprindelse frem til i dag.
 analysere kilder ud fra fagligt relevante teorier og metoder.
 fremlægge religionsfaglige problemstillinger på baggrund af den erhvervede viden og de erhvervede færdigheder.

Pensum

Eksaminator sammensætter pensum på 1200 normalsider baggrundslitteratur, samt 200 sider kildemateriale fra kristendommens formative periode, historiske udvikling og globale udbredelse.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse.
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Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter fra forberedelsen og det til prøven udleverede materiale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Valgfrit område (obligatorisk og konstituerende)
Individually Studied Area (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00151E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et afgrænset religionsfagligt område eller kompleks.
 det valgte felts vigtigste kildegrundlag.
 teoretiske og metodologiske problemstillinger og relevante nøglebegreber.
Færdigheder i at
 anvende og reflektere over religionsvidenskabelige teorier og metoder
inden for et veldefineret område på egen hånd.
 håndtere faglitteratur og kildemateriale i en kompleks argumentation.
 formulere en religionsfaglig problemstilling i en klar og sammenhængende analyse.
 identificere delproblematikker i forhold til religionsvidenskabelige problemstillinger.
Kompetencer til at
 tilrettelægge og gennemføre en religionsvidenskabelig undersøgelse
på egen hånd.
 identificere og vurdere centrale forskningspositioner i det studerede
område.
 argumentere for valg af teori, metode og kildemateriale.
 formulere og formidle religionsfagligt stof klart og forståeligt.

Pensum

Den studerende sammensætter selv pensum på 1000 normalsider oversigtsog speciallitteratur samt et kildemateriale på normalt 50 normalsider. Dog
kan omfanget variere fra 20 til 200 normalsider efter kildernes art. Pensum
skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for pensumindlevering på
Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse eller selvstudier med individuel
vejledning.
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Prøvebestemmelser
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Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16–20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Ved gruppeprøve: 2 studerende: 24–30 normalsider. 3 studerende: 32–40
normalsider.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Idéhistorie (obligatorisk og konstituerende)
History of Ideas (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00161E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 hovedtrækkene i den europæiske idéhistorie.
 grundlæggende spørgsmål og problemer i europæisk religionsfilosofisk og etisk tænkning heriblandt i enkelte nyere kristendomshistoriske positioner.
 væsentlige filosofiske, religiøse og teologiske tekster og deres rolle og
indflydelse op igennem historien.
Færdigheder i at
 indplacere synspunkter, begreber og idéer i deres relevante historiske
sammenhæng.
 diskutere og formidle centrale idéhistoriske spørgsmål og problemer
og at udpege fællestræk og forskelle ved behandlingerne af disse.
 læse og analysere komplekse tekster og bearbejde deres indhold med
anvendelse af fagelementets metode og terminologi.
Kompetencer til at
 arbejde selvstændigt og kritisk med idéhistoriske emner og deres ændringer.
 redegøre for en teksts forudsatte præmisser og grundlæggende argumentation.
 diskutere og formidle komplekse synspunkter og problemstillinger i et
klart sprog.

Pensum

Eksaminator sammensætter pensum på 1000 normalsider, heraf 300 normalsiders kilder og 700 normalsiders monografisk stof og fremstillinger af europæisk idéhistorie.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse.
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Prøvebestemmelser
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Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter fra forberedelsen og det til prøven udleverede materiale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Valgfrit område med sprogudprøvning (obligatorisk og konstituerende)
Individually Studied Area with Foreign Language (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00171E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et afgrænset religionsvidenskabeligt område, betragtet i en valgt teoretisk-metodisk ramme.
 et udvalgt kildemateriale på et fremmed originalsprog, dvs. et sprog
omfattet af studieordningens bestemmelser om propædeutik.
 kildematerialets kontekst og forudsætninger.
Færdigheder i at
 gennemføre og klart formidle en selvstændig analyse med anvendelse
af religionsfaglige teorier og begreber.
 analysere og diskutere diskursive udtryk og sproglig form i kildematerialet i forhold til religionsvidenskabelige problemstillinger.
Kompetencer til at
 gennemføre en religionsvidenskabelig undersøgelse af et kildemateriale på et fremmed originalsprog på egen hånd.
 formulere religionsvidenskabelige problemstillinger i forhold til materiale indenfor det valgte originalsprog.
 formidle diskussioner og analyser klart og tilgængeligt.

Pensum

Den studerende sammensætter selv pensum på 1000 normalsider, heraf
mindst 10 - 40 normalsider kilder på originalsprog. Pensum skal godkendes
af eksaminator. Se frister og regler for pensumindlevering på Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse eller selvstudier med individuel
vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16–20 normalsider.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

14

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende)
Bachelor’s Project (compulsory and constituent)
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVB00181E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om
 et religionsvidenskabeligt område, tema eller problemkompleks.
 relevante teoretiske og metodologiske problemstillinger.
 det valgte kildemateriales kompleksitet og sammenhænge.
Færdigheder i at
 gennemføre selvstændigt en religionsvidenskabelig undersøgelse,
som demonstrerer overblik over og indsigt i det valgte område, tema
eller problemkompleks.
 udvælge og analysere kildemateriale af relevans for projektets område, tema eller problemkompleks.
 udvælge og anvende relevant faglitteratur, teori og metode i forhold
til projektets område, tema eller problemkompleks.
 begrunde og diskutere den valgte tilgang, således at sammenhængen
mellem den valgte problemstilling og den valgte metode er klar.
Kompetencer til at
 at planlægge, strukturere og udføre et analytisk og kritisk akademisk
arbejde på egen hånd og formidle dette fagligt.
 behandle et religionsvidenskabeligt område, tema eller problemkompleks selvstændigt og kritisk på et niveau, der demonstrerer en detailviden om og helhedsforståelse af fagområdet.
 demonstrere overblik og beherskelse af videnskabelig metode.
 redegøre for og formidle de komplekse problemstillinger i klart sprog
og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer.
 sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende
og præcist resumé.

Pensum

Den studerende sammensætter selv pensum på 1000 normalsider oversigtsog speciallitteratur samt et kildemateriale på normalt 60 normalsider. Dog
kan omfanget variere fra 20 til 200 normalsider efter kildernes art. Pensum
skal godkendes af eksaminator. Se frister og regler for pensumindlevering på
Studieinformation under Eksamen  Find tid og sted og Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Holdundervisning med studenterdeltagelse eller selvstudier med individuel
vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21–25 normalsider samt et resume på ½ normalside.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Resuméet indgår
i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk. Resumé: engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Særlige
bestemmelser
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Det valgte emne skal adskille sig væsentligt fra de emner, der er behandlet i
Valgfrit område og Valgfrit område med sprogudprøvning.

Kapitel 6. Merit og overgangsbestemmelser
§ 14. Merit
Fagelementer, der tidligere er bestået på bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, kan meritoverføres ifølge skemaet nedenfor.
Stk. 2. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der tidligere er bestået på bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, som ikke fremgår af nedenstående oversigt, skal den studerende
rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse.
Stk. 3. Meritering af andre fagelementer sker i henhold til reglerne i § 19 i den fælles studieordning
for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet.
2015-studieordning

ECTS

2019-studieordning

ECTS

Religionshistorie
(HRVB00011E)

15

Religionshistorie
(HRVB00101E)

15

Religionssociologi
(HRVB00021E)

15

Religionssociologi
(HRVB00111E)

15

Kristendomshistorie
(HRVB00031E)

15

Kristendomshistorie
(HRVB00141E)

15

Videnskabsteori
(HRVB00041E)

15

Videnskabsteori
(HRVB00131E)

15

Religionsvidenskabelige emnekredse
(HRVB00051E)

15

Religionsvidenskabelige emnekredse (HRVB00121E)

15

Valgfrit område
(HRVB00061E)

15

Valgfrit område (HRVB00151E)

15

Valgfrit område med sprogudprøvning
(HRVB00081E)

15

Valgfrit område med sprogudprøvning (HRVB00171E)

15

Idéhistorie
(HRVB00071E)

15

Idéhistorie (HRVB00161E)

15

Bachelorprojekt
(HRVB00091E)

15

Bachelorprojekt
(HRVB00181E)

15

§ 15. Overgangsbestemmelser
Når denne studieordning træder i kraft, vil det kun være muligt at aflægge prøver efter den gamle
studieordning efter studienævnets afviklingsplan. Afviklingsplanen fremgår af Studieinformation på
KUnet under menupunktet Planlæg dit studie  Regler og dispensationer  Studieordning og regler.

16

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Kapitel 7. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 16. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 17. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen i religionsvidenskab den 1. september 2019 eller senere.

§ 18. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for tværkulturelle og regionale Studier
den 22. august 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. december 2018.
Studieordningen har fået tilføjet pensumbestemmelser d. 11. november 2019.
Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 9. juli 2020.
Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 20. april 2020.
Den justeret studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 18. oktober
2020.
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