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Master’s thesis (Two Year Master’s Degree) in Historical-Practical Theology
15 hp

Historisk-praktisk teologi
Programkurs
Avancerad nivå, A2E
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande, godkänt resultat på minst en kurs på avancerad nivå inom ämnesområdet historiskpraktisk teologi om 15 hp eller motsvarande samt godkänd magisterexamen i för
historisk-praktisk teologi relevant ämne i religionsvetenskap/teologi.
Förväntade studie- Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
 självständigt kunna söka, tolka, kritiskt granska, samt kreativt identifiera och
resultat
formulera en problemställning inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi, och
självständigt bearbeta problemställningen i uppsatsform med hjälp av teori- och
metodtradition inom huvudområdet,
 visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera, för problemställningen relevant material,
 muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa på ett avancerat akademiskt sätt,
 analysera, bedöma och diskutera annan uppsats eller likvärdigt arbete inom
ämnesområdet.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår
att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat
likvärdigt arbete.
Undervisnings- och Det självständiga uppsatsarbetet stöds av en kursintroduktion, obligatoriska semiarbetsformer
narier och handledning samt avslutande uppsatsseminarium. Studenten skall aktivt
och konstruktivt förbereda sig inför handlednings- och seminarietillfällena. Uppsatsen ska omfatta 70 000‒100 000 tecken (ca 25-35 sidor)
Litteratur
Kurslitteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme.
Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)
Betygsgrader
För betyget Godkänd krävs att den studerande visar på förmåga att
Betygskriterier
 skriva en väldisponerad och klar text samt behärskar formalia
 identifiera och formulera en avgränsad frågeställning eller tes
 använda adekvata metoder för att analysera källmaterial
 kritiskt diskutera tidigare forskning i området och självständigt tillämpa ett
vetenskapligt ramverk i uppsatsen
 göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter.
För betyget Väl godkänd krävs att den studerande visar mycket god förmåga i att
nå ovanstående mål (Se även bilaga 2 i Uppsatsskrivande och opponerande).
Examination
Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier, handledningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen
och opposition av andra studenters uppsatser.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i
prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Kursen utvärderas skriftligt och anonymt
Utvärdering
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