Mastergradsprogram i religionsvitenskap
Studieplan

INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP
Revidert juni 2014

Tittel
Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap
Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap
Engelsk: Master`s Degree Programme in Religious Studies
Oppnådd grad ved fullført studium
Master i religionsvitenskap.
Opptakskrav
Kravet for opptak til mastergradsstudiet i religionsvitenskap er avlagt bachelorgrad med
minimum 80 stp. i religionsvitenskapelige emner, hvorav 30 poeng skal være på 2000nivå. Det blir satt et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra et
gjennomsnitt av karakterene i de religionsvitenskapelige emnene.
Master i religionsvitenskap, studieretning i teologi, er tilrettelagt med henblikk på
prestetjeneste i Den norske kirke. For opptak til denne studieretningen, må man ha tatt
studieretning i teologi på bachelorstudiet ved Institutt for historie og religionsvitenskap
(IHR) med minimum 80 studiepoeng eller tilsvarende kompetanse fra andre
utdanningsinstitusjoner. Kravet er C eller bedre som snittkarakter (for de 80 obligatoriske
studiepoengene som omfatter REL-1001, REL-1002, REL-1050, REL-1008, REL-1009,
REL-2005, REL-2010 og REL-2050, eller tilsvarende). Unntatt fra karakterkravet er
språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010), der kravet er bestått eksamen.
Søknadsfrist
Lokalt opptak, studiekode 5035. Studiestart høst, søknadsfristen 15. april. Studiestart vår,
søknadsfrist 1. november.
Omfang
120 studiepoeng (ECTS), normert studietid er 2 år.
Yrkesmuligheter
Studieretning i religionsvitenskap kvalifiserer til blant annet undervisning, i kombinasjon
med praktisk-pedagogisk utdanning, i grunnskole og videregående skole, samt til arbeid
innen forskning, museumsvirksomhet, og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle
forhold, f.eks. innen internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia og
administrasjon.
Den særskilte studieretningen i teologi kan kombineres med praktisk-kirkelig utdannelse
ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (60 studiepoeng) og åpner for kirkelige stillinger, i
første rekke prest, menighetspedagog og diakon.
Mastergraden inngår i opptakskvalifikasjonene for doktorgradsutdanningen i
religionsvitenskap.
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Kompetansemål
For studieretning religionsvitenskap
Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse
Studentene skal
• ha tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet.
• ha inngående kunnskap om fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.
•

vise evne til å arbeide med et avgrenset religionsvitenskapelig tema på en
faglig adekvat måte i et avgrenset tidsrom.

Ferdigheter
Studentene skal
• beherske etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av
religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.
• under veiledning kunne utvikle en forskningsplan og selvstendig gjennomføre
teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.
•

vise en selvstendig og kritisk holdning til religionshistorisk kildemateriale
og religionsvitenskapelige fremstillinger.

Kompetanse
Studentene skal
• kunne jobbe selvstendig med en gitt religionsvitenskapelig problemstilling og
kunne gjennomføre mindre forskningsoppgaver.
• kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for
religionsvitenskapelige u ndersøkelser og formidle resultater av egen og
andres forskning.
• kunne formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

For studieretning teologi:
Kunnskaper og forståelse
Studentene skal
• tilegne seg avansert kunnskap innenfor teologiens sentrale fagområder, som er
studiet av Det gamle- og Det nye testamente, kristendommens historie, systematisk
teologi og religionsvitenskapelig teori og metode.
• kjenne de teologiske disiplinenes historie og vitenskapsteoretiske
problemstillinger i aktuell forskning.
•

ha inngående kunnskap om flere av fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.

•

vise evne til å arbeide med et avgrenset teologisk eller religionsvitenskapelig tema
på en faglig adekvat måte i et avgrenset tidsrom.
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Ferdigheter
Studentene skal
• kunne anvende faglige teorier og metoder som er relevant for å forstå
kristendom i sine historiske, kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.
•

kunne utvikle en forskningsplan og selvstendig gjennomføre teoretiske
og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.

Kompetanse
Studentene skal
• ku nne jobbe selvstendig med en gitt teologisk eller
religionsvitenskapelig problemstilling og kunne gjennomføre mindre
forskningsprosjekt.
•

ku nne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for teologiske eller
religionsvitenskapelige u ndersøkelser og formidle resultater av egen og
andres forskning.

•

vise en selvstendig og kritisk holdning til teologisk eller
religionshistorisk kildemateriale og vitenskapelige fremstillinger.

Faglig innhold
Faget har to studieretninger: religionsvitenskap og teologi. UiT Norges arktiske universitet har et
særlig ansvar for studiet av samiske og nordnorske religiøse forhold. Dette anliggende er
innarbeidet i flere av emnene.
For studieretning religionsvitenskap:
Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religioner studeres i sine
sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man gjennom
begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker å forstå både allmenne trekk og det
særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i.
Studieprogrammet gir en bred kompetanse i religionshistorie og religionsvitenskapelig teori og
metode, samt spesialisert kompetanse innenfor et eller flere fagfelt. Ved Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet har faget særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold,
på nyreligiøsitet, og ulike religioner blant urfolk ulike steder i verden.

For studieretning teologi:
Gjennom arbeidet med de fire klassiske teologiske disipliner kombinert med
religionsvitenskapelig teori og metode gir programmet anledning til å arbeide både med
kristendommens opprinnelse og utvikling i et historisk perspektiv. Programmet fokuserer også
på kristendommens egenartede idéinnhold og ytringsformer i et samtidsperspektiv, herunder
nordnorske kontekstuelle forhold. Programmet gir studentene bred kompetanse i teologi med
vekt på å forstå relasjonene mellom kristen overlevering, religiøse tradisjoner og allmenne
kultur- og samfunnsformer.
Oppbygging av studieretningene
Studieretning religionsvitenskap består av masteroppgave (60 sp.), obligatoriske emner innen
vitenskapsteori og prosjektplanlegging (40 sp.) og valgfrie emner (20 sp.). De obligatoriske
emnene skal sikre et solid faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valg
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emnene gir kandidatene muligheten til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller
spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven.
Studieretning teologi består av masteroppgave (30 sp.) og obligatoriske emner innen teologi (90
sp.). Emnene består av Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendomshistorie,
systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode.
Obligatoriske emner for studieretning religionsvitenskap (totalt 100 studiepoeng):
- REL-3050: Teori og metode III (20 sp)
- REL-3053: Prosjektplanlegging, materiale og metode (20 sp)
- REL-3900: Mastergradsoppgave (60 sp)
I tillegg velger studentene fritt 20 studiepoeng åpne emner på masternivå (3000-emner), enten
religionsvitenskapelige fordypningsemner eller andre samfunnsvitenskapelige humanistiske
støttemener.
Alternerende valgemner innenfor studieretning religionsvitenskap:
- REL-3001: Nyere myte- og ritualteori (10 sp)
- REL-3016: Anthropological approaches in the study of religions (10 sp)
- REL-3018: Sekularisme og sekularisering (10 sp)
- REL-3019: Religion i skole, media og populærkultur (10 sp)
- REL-3020: Religion and Violence (10 sp)
- REL-3021: Contemporary Witchcraft (10 sp)
Studieretning religionsvitenskap
Semester
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)

10 studiepoeng
10 studiepoeng
REL-3050 Teori og metode III

10 studiepoeng
Valgfritt emne/
utenlandsopphold
Valgfritt emne/
REL-3053 Prosjektplanlegging, material og metode
utenlandsopphold
(emnet tilbys i høst- og vårsemesteret)
REL-3900 Mastergradsoppgave – studieretning religionsvitenskap
REL-3900 Mastergradsoppgave – studieretning religionsvitenskap

Obligatoriske emner for studieretning teologi:
- REL-3005: Det gamle testamente (20 sp)
- REL-3006: Det nye testamente (20 sp)
- REL-3007: Kirkehistorie: Symbolikk og konfesjonskunnskap (10 sp)
- REL-3009: Systematisk teologi I: Dogmatikk (10 sp)
- REL-3010: Systematisk teologi II: Mennesket, synd og tilgivelse (10 sp)
- REL-3018: Sekularisme og sekularisering (10 sp)
- REL-3051: Teori og metode III (10 sp)
- REL-3901: Masteroppgave (30 sp)
I tillegg til REL-3051 Teori og metode III (10 sp) omfatter studiet 20 studiepoeng i hver av de
fire klassiske teologiske disiplinene: Det gamle testamente, Det nye testamente,
kristendomshistorie og systematisk teologi. Masteroppgaven vil normalt knyttes til ett av disse
emnene og utgjør 30 studiepoeng (30-45 sider).
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For studenter som tar sikte på prestetjeneste anbefaler instituttet at man tar 30 studiepoeng av
den praktisk-teologiske utdannelsen ved Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) eller
tilsvarende utdanningsinstitusjon etter at minst 80 studiepoeng er avlagt på bachelor-nivå. De
siste 30 studiepoengene innenfor den praktisk-kirkelige utdannelsen, som kreves for
prestetjeneste, tas normalt etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på masterstudiet. Det er også
mulig å ta hele den praktisk-kirkelige komponenten etter fullført mastergrad.
Studieretning teologi

Semester
1. sem (høst)
2. sem (vår)

3. sem (høst)
4. sem (vår)

10 studiepoeng
10 studiepoeng
10 studiepoeng
REL-3051 Teori og
*REL-3005 Det gamle testamente
metode III
*REL-3007 Kirkehistorie: *REL-3010 Systematisk
*REL-3018 Sekularisme
Symbolikk og
teologi II: Mennesket,
og sekularisering
konfesjonskunnskap
synd og tilgivelse
*REL-3006 Det nye testamente
*REL-3009: Systematisk
teologi I: Dogmatikk
REL-3901 Masteroppgave, studieretning teologi

*Emnet går uregelmessig.
Dette eksemplet på studieløp er veiledende, og vil til enhver tid tilpasses studentenes behov og
instituttets kapasitet. Det er mulig å begynne på vårsemesteret også på teologistudiet. Ta i så fall
kontakt med instituttet i forveien for nærmere veiledning i forhold til studieløp.
Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Unntak er REL-3016, som har
engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk, og REL3020 og REL-3021, som har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk. Enkelte
forelesninger på engelsk kan også forekomme i andre emner.
Undervisnings- og eksamensform
Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Gjennom disse undervisningsformene får
studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter og få økt læringsutbytte. Studentene får
muligheten til å øke sin kompetanse både skriftlig og muntlig, og til å presentere sin kunnskap på ulike
måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet
kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.
Eksamensformen varierer over mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst og muntlig
eksamen. Eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er
dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F.
Evaluering av studiet
Studieprogrammet evalueres årlig. Emner som inngår i studieprogrammet evalueres minimum en gang i
løpet av programperioden. Emneevaluering består av student- og faglærers evaluering.
Utenlandsopphold
Det vil være mulig å få innpasset ett semesters (30 studiepoeng) utenlandsopphold i masterprogrammet
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etter avtale. Institutt for historie og religionsvitenskap anbefaler at studentene legger utenlandsopphold til
2. evt. 3. semester. Instituttet har utvekslingsavtaler med de religionsvitenskapelige avdelingene ved
universitetene i København, Odense og Århus.
Videre studier
Studiet inngår i opptakskvalifikasjonene for doktorgradsutdanningen i religionsvitenskap.
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