Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

ET 305 (EG 305, EN 305)

Kursbenämning

Kandidatuppsats i exegetik, språklig variant

Course Title

Senior Essay in Biblical Studies with Hebrew or Greek

Kursens högskolepoäng 15 hp
Inriktning

Exegetisk teologi

Kurskategori

Programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå (G2E)

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A (30 hp) och grundkurs i teologi (30 hp). Därutöver
minst 60 hp, varav minst 15 hp är en introduktion till till grekiska eller
hebreiska.
Genom utarbetandet av en akademisk uppsats, samt opponera på en
annan sådan uppsats, ska den studerande få möjlighet att vetenskapligt
bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt tema utifrån den grekiska
eller hebreiska texten och argumentera för relevanta slutsatser.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
 självständigt ringa in och bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt
problem,
 självständigt bestämma metod och genomföra en vetenskaplig analys
av valt problem,
 med akribi presentera resultaten i en vetenskaplig uppsats,
 opponera på en annans uppsats och därvid visa på förmåga att kritiskt
bedöma metodval, analys och litteratur.
a) Den vetenskapliga uppsatsens metod.
b) Materialinsamling och uppsatsskrivande.
c) Framläggande av och opposition på uppsats.
Seminarier och enskild handledning.

Syfte

Förväntade
studieresultat

Moment
Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Betygsgrader
Betygskriterier

Moment a) – c)
Johannelunds PM ”Uppsatsskrivande och opponerande”, 2018. (28 s)
Moment a)
Jensen, Michael P. How to Write a Theology Essay. Latimer Briefing 11.
London: Latimer Trust, 2012. (78 s)
Yaghjian, Lucretia B. Writing Theology Well: A Rhetoric for Theological and
Biblical Writers. New York: Continuum, 2008. S 85-110 (25 s)
Moment b)
Weston, Anthony. A Rulebook for Arguments. 4:e uppl. Indianapolis:
Hackett, 2009. (88 s)
Litteratur för uppsatsen väljs i samråd med examinator utifrån valt ämne.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget Godkänd krävs:
 att uppsatsen innehåller tydlig formulering av ämne, syfte och metod,
 att uppsatsens struktur är logisk,
 att uppsatsen visar på allmän förmåga till vetenskaplig analys med väl
integrerade idéer,
 att uppsatsens språk och formalia är tydliga och följer de för ämnet
angivna reglerna,
 att det tydligt framgår att bruk har gjorts av hebreiska eller grekiska,
 att försvaret av uppsatsen gjorts med god argumentation,

1

Johannelunds teologiska högskola

Examination
Utvärdering
Särskild information

 att opponerandet på en annans uppsats visat på god förberedelse och
utförts med relevant argumentation.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom:
 att uppsatsen visar på god förmåga till vetenskaplig analys med kritiska
och självständiga ställningstaganden till olika forskares slutsatser,
 att språk och formalia i uppsatsen håller hög nivå,
 att den litteratur som använts har vetenskaplig bredd,
 att försvar av och opposition på uppsatser gjorts på ett kritiskt,
konstruktivt och sakligt sätt.
Försvarande av och opposition på uppsats som omfattar 50 000—75 000
tecken inkl blanksteg, samt aktivt deltagande vid seminarier.
Kursen utvärderas skriftligt.

Kursplanen fastställd

Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sin uppsats men
inte erhålla betyget VG. En uppsats som erhållit slutbetyget G kan inte
genom ytterligare kompletteringar höjas till betyget VG.
2008-01-21, revd 2017-10-12; 2018-11-27

Planen gäller från

Ht 2008

2018-11-27/JS
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