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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. 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. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Kandidattilvalget i religionsvidenskab er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS, som omfatter tilvalg på 30 ECTS samt et centralt fag på 90 ECTS.

§ 3. Tilhørsforhold
Kandidattilvalget i religionsvidenskab hører under studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og
Regionale Studier og censorkorpset for religion.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Ud over det studerede sprog kan der indgå tekster på engelsk og evt. andre hovedsprog.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.
Stk. 2. For kandidattilvalget 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.
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§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af de enkelte fagelementer.

Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Studiemønstre
Kandidattilvalget i religionsvidenskab indeholder ingen studiemønstre.

§ 8. Enkeltstående kandidattilvalg
Den studerende sammensætter selv sit kandidattilvalg ud fra de enkeltstående kandidattilvalg.
Stk. 2. Studerende indskrevet på kandidatuddannelserne i religionsvidenskab, religionssociologi eller religionshistorie må ikke tage fagelementerne: religionshistorisk specialisering: Religionsfilosofi
(HRVK13201E) eller religionssociologisk specialisering: religionsfilosofi (HRVK13211E).
Stk. 3. I nedenstående tabel fremgår det, hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Religionssociologisk specialisering: kvantitativ metode (15 ECTS)

Forår

Religionshistorisk specialisering: religionsfilosofi (15 ECTS)

Forår

Frit valgt emne (15 ECTS)

Forår eller efterår

Projektorienteret forløb - religionsvidenskab (15 ECTS)

Forår og efterår

§ 9. Fagelementer
Religionssociologisk specialisering: kvantitativ metode
Specialization in Sociology of Religion A: Quantitative Method
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVK13201E
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019.

Religionshistorisk specialisering: religionsfilosofi
Specialization in History of Religions: Philosophy of Religion
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVK13211E
Faglige mål, pensum, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se
studieordningen for kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019.
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Frit valgt emne
Free Topic
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et udvalgt religionssociologisk/religionshistorisk problemfelt og hvordan dette kan identificeres, redegøres for og diskuteres.
Færdigheder i at
 redegøre for de religionssociologiske/religionshistoriske aspekter af
det udvalgte problemfelt
 formidle sin viden of refleksioner skriftligt og mundtligt, veldisponeret
og med sprogbeherskelse, præcision og klarhed.
Kompetencer til at
 reflektere kritisk over forskellige teoretiske metodiske tilgange til feltet.

Pensum

Den studerende sammensætter selv pensum på 1200 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

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, tekstdiskussioner
og studenteroplæg.
Fagelementet består i specialiserede studier af et emne eller en mindre kreds
af emner, bestemt ved en historisk periode, en trosretning, en religiøs institution, et religiøst fænomen, en befolkningsgruppe, en religiøs tekst eller
tekstgruppe, religiøs materiel kultur eller lignende.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 21–25 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. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50% af opgavens
samlede længde.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøve er: 32–38 normalsider. (2 studerende) og 42–50 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Projektorienteret forløb - religionsvidenskab
Academic Internship - Religious Studies
15 ECTS
Aktivitetskode: HRVK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 en faglig relevant problemstilling og hvordan den udspiller sig i praksis
 relevant organisations- og kommunikationsteori
 arbejdspraksis i en given organisation eller virksomhed.

Færdigheder i at
 indgå i arbejdssammenhænge med forskellige kolleger i en organisation eller virksomhed.
 anvende faglig kunnen i løsningen af konkrete arbejdsopgaver
 indhente information på praktikstedet om en udvalgt problemstilling.
Kompetencer til at
 relatere sine generelle og fagspecifikke færdigheder til konkrete arbejdssituationer
 reflektere over arbejdsmæssige forhold på praktikstedet, herunder ens
egen position
 analysere en udvalgt problemstilling på praktikstedet.
Pensum

Den studerende sammensætter selv pensum på 300 normalsider, 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 ar- Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en institubejdsformer
tion, der er godkendt af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået
mellem institutionen og den studerende.
Opholdet skal være af en varighed svarende til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det faglige indhold og den studerendes funktion på arbejdspladsen skal
defineres i kontrakten – vedlagt en arbejdsbeskrivelse.
Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Gruppebestemmelser: Denne prøve kan aflægges som individuel prøve eller
som gruppeprøve med op til tre deltagere. Ved gruppeprøve skal hver enkelt
deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 40 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøve er: 16-22 normalsider (2 studerende og 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Hjemmeopgaven udarbejdes dels på baggrund af det projektorienterede forløb, dels på baggrund af pensum. Den skal indeholde en redegørelse for forløbet i oversigtsform, herunder de arbejdsfunktioner, eksaminanden har udført,
samt en redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de processer,
eksaminanden har kendskab til.
Ydermere skal hjemmeopgaven diskutere en udvalgt arbejdsopgave eller problemstilling fra opholdet hvis løsning eller forståelse har trukket på eksaminandens baggrund og kvalifikationer, herunder foruden specifikke faglige kvalifikationer og humanistiske generalistkvalifikationer.
Ved opholdets afslutning skal arbejdspladsen skriftligt attestere, at opholdets
varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Attesten er en
forudsætning for, at prøven kan bestås.

Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 10. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 11. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder kandidattilvalget i religionsvidenskab den 1. september 2019 eller senere.

§ 12. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
den 20. november 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 21. december 2018.
Studieordningen har fået tilføjet pensumbestemmelser den 11. november 2019.
Studieordningen er justeret af studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
den 20. april 2020.
Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 9. november 2020.
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