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Tittel
Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap
Nynorsk: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap
Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in Religious Studies
Oppnådd grad ved fullført studium
Bachelor i religionsvitenskap.
Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april. Du søker elektronisk via Samordna opptak. Studiekoden er 186 482.
Omfang
180 studiepoeng (ECTS), normert studietid er 3 år.
Yrkesmuligheter
Studiet kvalifiserer til undervisning 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.
Religionsvitenskap med fordypning i kristendomsfaglige emner kan kombineres med
praktisk-kirkelig utdannelse ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (60 stp.), som åpner for
flere kirkelige stillinger. Ved Universitetet i Tromsø kan faget dessuten utgjøre basis for
masterstudier i religionsvitenskap, studieretning i teologi. Kombinert med praktisk-kirkelig
utdannelse kvalifiserer dette for prestetjeneste i Den norske kirke.
Kompetansemål
Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:
For studieretning i religionsvitenskap:
Kunnskaper og forståelse
 Skal ha tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner.
 Skal ha fortrolighet med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger.
Ferdigheter
 Studiet skal gi studentene faglige redskap som er nødvendige for å forstå religioner i deres
kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger
Kompetanse
 Skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 Skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
For studieretning i teologi:
Kunnskaper og forståelse

 Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om kristendommens opprinnelse og
historiske utvikling, om sentrale tekster i kristendommens historie og om dens utbredelse
og egenart i dag.
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 Skal ha fortrolighet med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger og kunne relatere
andre fagområder til studiet av kristendom.
Ferdigheter
 Studiet skal gi studentene faglige redskap som er nødvendige for analysere og drøfte
sentrale spørsmål i en kristen livstolkning med henblikk på forhold mellom enhet og
mangfold i kristne tradisjoner, forhold mellom kristendom og kultur og forhold mellom
kristendom og andre religioner
Kompetanse
 Skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 Skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
Beskrivelse av studieretningene
Universitetet i Tromsø har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske
forhold. I bachelorstudiet i religionsvitenskap legges det vekt på religionsantropologiske
tilnærmingsmåter samt minoritetsperspektiv.
For studieretning i religionsvitenskap:
Religion har til alle tider vært en viktig del av samfunn og kultur, og slik er kunnskap om
religion også vesentlig for å kommunisere på tvers av kulturer. Bachelorstudiet lærer deg å
forstå ulike religioner ut fra deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger. Studiet i
religionsvitenskap gir studentene en grundig innføring i religiøse tradisjoner i fortid og nåtid,
lokalt og globalt og sammenligner også religioner med hverandre. Nye skudd på
religionsstammen og møter mellom religioner har også sin plass.
For studieretning i teologi:
Studieretningen i teologi fokuserer på kristendomsfaglige emner, som er sammensatt av
religionsvitenskapelig teori og metode, bibelfag, systematisk teologi og kristendomshistorie.
Innenfor disse områdene vil du møte ulike tilnærming for å analysere og forstå ulike
tradisjoner innenfor kristendommen i fortid og nåtid, lokalt og globalt. Disse ulike
tilnærmingene vil til sammen bidra til å forstå kristendom som religiøst, samfunnsmessig og
kulturelt fenomen.
Oppbygging av studiet
Bachelorgradsprogrammet i religionsvitenskap består av obligatoriske emner og valgemner.
Programmet har to studieretninger (religionsvitenskap og teologi), og valg av studieretning vil
ha innflytelse på hvilke obligatoriske emner og valgemner som må eller kan tas. I
studieretning religionsvitenskap er det flere valgemner og muligheter for spesialisering etter
eget ønske, mens teologiretningen fokuserer på kristendomsfaglige emner. For begge
retninger gjelder at teori- og metode-emnene er obligatoriske (REL-1050, REL-2050, samt
REL-2001). I det første semesteret tar alle ex.phil. og ex.fac. sammen med et innføringsemne
i religionsvitenskap (REL-1000). Hvordan resten av studiet blir, avhenger av studieretning.
Tar du studieretning religionsvitenskap, kan du velge mellom ulike religionsemner i det andre
og tredje semesteret. I fjerde og femte semester er det lagt til rette for opphold i utlandet, eller
du kan velge emner fra andre fag.
Teologiretningen har flere obligatoriske emner, blant annet språkfag. Her er det ett semester
med emner fra andre fag eller utenlandsopphold. Det siste semesteret er likt for begge
studieretninger med fordypning i teori og metode (REL-2050) og ei fordypningsoppgave
(REL-2001).
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Studieretning i religionsvitenskap
Studenter som vil ta bachelorgraden i religionsvitenskap, må i tillegg til Ex.phil/Ex.fac ha 90
studiepoeng i religionsvitenskapelige emner hvorav følgende 3 emner er obligatoriske:

 REL-1050 Teori og metode I (10 sp)
 REL-2050 Teori og metode II (10 sp.)
 REL-2001 Prosjektoppgave (20 sp.)
De resterende 50 studiepoeng (sp) hentes blant instituttets valgfrie emner som pt. er:

 REL-1000 Innføring i religionsvitenskap (10 sp) (obligatorisk dersom man ikke har et
tilsvarende samfunnsvitenskapelig innføringsemne på 1000-nivå).

 REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie (10 sp)
 REL-1002 Sirkumpolare religioner (10 sp)
 REL-1005 Øst-Asias religioner (10 sp)
 REL-1006 New Age and New Religious Movements (10 sp)
 REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen (10 sp)
 REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk (10 sp)
 REL-1010 Bibelhebraisk språk (20 sp)
 REL-1017 Levende religioner i Norge (10 sp)
 REL-1018 Islam (10 sp)
 REL-1019 Jesus – i historien og religionene (10 sp)
 REL-1020 Religioner i Latin-Amerika (10 sp)
Studenter som ønsker det, kan ta flere emner innenfor religionsvitenskap enn minstekravet.
Studenter som tar sikte på lærerutdanning bør i tillegg ta 60 studiepoeng i annet
undervisningsfag samt praktisk pedagogisk utdanning.

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. sem
(høst)

FIL-0700 Examen philosophicum,
Tromsøvarianten

EXF-0710 Examen facultatum ved
HSL-fakultetet

REL-1000 Innføring i
religionsvitenskap

2. sem (vår) REL-1050 Teori og metode I
3. sem
(høst)

Valgfrie REL-1000 emner

Valgfrie REL-1000 emner

4. sem (vår) Utenlandsopphold / valgfrie emner
5. sem
(høst)

Utenlandsopphold / valgfrie emner

6. sem (vår) REL-2050 Teori og metode II

REL-2001 Prosjektoppgave
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Studieretning i teologi
For studenter som ønsker å bruke bachelorstudiet i religionsvitenskap som basisstudium for
videre teologiske studier på mastergradsnivå, blir studiet noe strammere med færre muligheter
til selvvalgte emner (120 sp.). Foruten REL-1050, REL-2050 og REL-2001 (med et begrenset
selvvalgt pensum), er også REL-1001, REL-1002, REL-1008, REL-1009, REL-1010, GRE1010 og GRE-1012 (de to siste emnene tilbys av Institutt for kultur og litteratur) obligatoriske.
Studenter som ønsker å gå videre på studieretning i teologi på mastergradsnivå med henblikk på
prestetjeneste, bør ta praktisk-teologisk utdanning parallelt (“PKI”, til sammen 30 studiepoeng)
etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på bachelor-graden. De øvrige 30 studiepoeng (“PKII”)
tas etter endt masterstudium. For dem som ønsker det, kan hele denne komponenten tas etter
fullført mastergrad.

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. sem
(høst)

FIL-0700 Examen philosophicum,
Tromsøvarianten

EXF-0710 Examen facultatum
ved HSL-fakultetet

REL-1000 Innføring i
religionsvitenskap

2. sem
(vår)

REL-1001 Kristendom I:
Kristendommens opphav og historie

REL-1002 Sirkumpolare
religioner

REL-1050 Teori og metode I

3. sem
(høst)

REL-1009 Kristendom III: Kristen
livstolkning og etikk
Emnet går uregelmessig

4. sem
(vår)

REL-1010 Bibelhebraisk språk
Emnet går uregelmessig

5. sem
(høst)

Utenlandsopphold / valgfrie emner

6. sem
(vår)

REL-2001 Prosjektoppgave

GRE-1010 Innføringsemne i
klassisk gresk

GRE-1012 Utvalgte tekster fra Det
nye testamentet
REL-1008 Kristendom II: Innføring
i Bibelen
Emnet går uregelmessig

REL-2050 Teori og metode II

Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emnene norsk. Unntak er REL-1016, som
har engelsk som undervisningsspråk og eksamensspråk.
Undervisnings- og eksamensformer
Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og
seminarer. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å belyse og
studere fagene på forskjellige måter, som fører til større læringsutbytte. Undervisningsform
og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgave og muntlig
eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er
valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å
utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De ulike eksamensformene 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. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere beskrevet i de enkelte
emnebeskrivelser.
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.
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Evaluering av studiet
Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres
minimum en gang i løpet av programperioden. Emneevaluering består av student- og
faglærers evaluering.
Utenlandsopphold
Institutt for religionsvitenskap anbefaler at studentene legger utenlandsopphold til 4. evt. 5.
semester. Instituttet kan tilby følgende utenlandsopphold som del av bachelorstudiet:

 Religionsvitenskapelig undervisning i India.
I samarbeid med Kulturstudier AS. Undervisningen finner sted i Pondicherry, India, og
gis av forelesere fra norske universiteter. Her tilbys også emner i sosialantropologi og
andre emner som kan bakes inn i en bachelorgrad i religionsvitenskap. Studiet for denne
modulen lar seg også kombinere med andre moduler innen religionsvitenskap og
sosialantropologi.
Utvekslingsavtaler med universitetene i København, Odense og Århus.
Videre studier
Studiet kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i religionsvitenskap hvor det
tilbys to studieretninger: religionsvitenskap og teologi. Studieretningen i teologi kvalifiserer
til arbeid som prest.
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