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Navn på
studieprogram

Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap
Nynorsk: Bachelorgradsprogram i religionsvitskap
Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in Religious Studies

Oppnådd grad

Bachelor i religionsvitenskap.

Målgruppe

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker kunnskap om ulike
religioner og hvordan man kan analysere religioners rolle i bestemte
sammenhenger.
I tillegg må søker tilfredsstille opptakskravet. Se eget avsnitt.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav, anbefalte
forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Kunnskap om religioner er viktig for å forstå både historiske og
samtidige forhold. Bachelorstudiet lærer deg både om allmenne trekk
og det særegne ved enkelte religioner slik de har utviklet seg historisk og
slik de fremtrer i dag i ulike kulturelle og sosiale sammenhenger. Studiet
gir en innføring i religiøse tradisjoner i fortid og nåtid, lokalt og globalt,
og gir deg redskaper til å analysere religiøse menneskers og samfunns
fortellinger og praksiser.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5årig relevant yrkeserfaring.

I tråd med UiT Norges arktiske universitets strategier og særlige
ansvarsområder, har flere av våre emner fokus på samiske, nordnorske
og arktiske forhold. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet har forøvrig
særskilt kompetanse på nyreligiøsitet, religioner i Latin-Amerika og
urfolks religioner.
Programmets omfang: 180 studiepoeng (ECTS). Normert studietid er 3
år.
Bachelorgradsprogrammet i religionsvitenskap består av obligatoriske
emner og valgemner. Teori- og metode-emnene er obligatoriske (REL1050, REL-2050). Det samme er emnene religionsvitenskapens
faghistorie (REL-2005) og bacheloroppgave (REL-2010). Innføring i
religionsvitenskap (REL-1000) eller et tilsvarende humanistisk eller
samfunnsvitenskapelig innføringsemne på 1000-nivå er også
obligatorisk sammen med examen philosophicum og examen
facultatum.
I det første semesteret (høst) velges emnene examen facultatum,
innføring i religionsvitenskap (REL-1000) og et valgfritt
religionsvitenskapelig emne. Foruten examen philosophicum, kan
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studenter velge mellom ulike religionsvitenskapelige valgemner i det
andre og tredje semesteret. I fjerde og femte semester er det lagt til
rette for opphold i utlandet, eller man kan velge emner fra andre fag.
Det siste semesteret inneholder fordypning i teori og metode (REL2050), religionsvitenskapens faghistorie (REL-2005) og bacheloroppgave
(REL-2010).
I bachelorgraden i religionsvitenskap inngår minimum 90 studiepoeng i
religionsvitenskapelige emner, hvorav følgende 4 emner er
obligatoriske:
• REL-1050 Teori og metode I (10 studiepoeng)
• REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie (10 studiepoeng)
• REL-2010 Bacheloroppgave (10 studiepoeng)
• REL-2050 Teori og metode II (10 studiepoeng)
Et innføringsemne (10 studiepoeng) er også en obligatorisk del av
bachelorgraden, fortrinnsvis:
• REL-1000 Innføring i religionsvitenskap (eller et tilsvarende
humanistisk eller samfunnsvitenskapelig innføringsemne på 1000-nivå)
De resterende religionsvitenskapelige studiepoeng tas gjennom
programmets alternerende valgfrie emner (alle 10 studiepoeng), som for
tiden er:
• REL-1000 Innføring i religionsvitenskap (kan også tas som valgfritt
emne i tillegg til et tilsvarende humanistisk eller samfunnsvitenskapelig
innføringsemne)
• REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
• REL-1005 Øst-Asias religioner
• REL-1006 New Age and New Religious Movements
• REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen
• REL-1018 Islam
• REL-1019 Jesus – i historien og religionene
• REL-1020 Religioner i Latin-Amerika
• REL-1021 Levende religioner i Norge
• REL-1022 Religion i Sápmi
• HIS-1030 Reformasjonen i historisk og religionsvitenskapelig
perspektiv
Ikke alle emner tilbys hvert semester. Språkfagene gresk (REL-1011) og
hebraisk (REL-1010) inngår ikke som valgemner i bachelorprogrammet
for religionsvitenskap. Oppdaterte emnebeskrivelser finnes på
nettsidene til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning (HSL-fakultetet).
Studenter som ønsker det kan ta flere emner innenfor
religionsvitenskap enn minstekravet.
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Studenter som tar sikte på lærerutdanning, bør i tillegg ta 60
studiepoeng i annet undervisningsfag, samt praktisk pedagogisk
utdanning.
Tabell:
oppbygging av
studieprogram

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. semester

EXF-0714 Examen

REL-1000 Innføring i

Valgfritt REL-

(høst)

facultatum ved

religionsvitenskap

emne på 1000-

HSL-fakultetet

nivå

2. semester

FIL-0700 Examen

REL-1050

Valgfritt REL-

(vår)

philosophicum,

Teori og metode I

emne på 1000-

Tromsøvarianten

nivå

3. semester
(høst)

Valgfrie REL-emner på 1000-nivå

4. semester
(vår)

Utenlandsopphold/ valgfrie emner

5. semester
(høst)

Utenlandsopphold/ valgfrie emner

6. semester

REL-2005

REL-2010

REL-2050

(vår)

Religionsvitenskap

Bacheloroppgave

Teori og

ens faghistorie

Læringsutbyttebeskrivelse

metode II

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten
- har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om utvalgte religioner.
- er fortrolig med religionsvitenskapens sentrale teoretiskmetodiske tilnærminger.
- har bred kunnskap om religionsvitenskapens historie og egenart.
Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på relevante
problemstillinger.
- kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres
kulturelle og sosiale sammenhenger.
Generell kompetanse:
Kandidaten
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-

kan formidle religionsvitenskapelig kunnskap både muntlig og
skriftlig.
kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige
problemstillinger.

Studiets relevans Bachelor i religionsvitenskap er relevant for blant annet
formidlingsvirksomhet, journalistikk, arbeid med flerkulturelle og fler
religiøse forhold, museumsvirksomhet, kultursektoren og undervisning.
Utdanningen utgjør basis i og en forutsetning for opptak til
masterstudiet i religionsvitenskap.
Arbeidsomfang
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, seminarer,
øvelser og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får
og
læringsaktiviteter studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter.
Undervisningen bygger på relevant forskning og introduserer
studentene for forskningsarbeid. Undervisningsform og omfang er
nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Arbeidsomfang per studieår tilsvarer 1500 - 1800 arbeidstimer (i
samsvar med ECTS). Det innebærer at for å nå læringsmålene, må
studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert
forelesninger, kollokvier og selvstudier.
Studentene oppfordres til selv å organisere studiegrupper (kollokvier)
der en drøfter pensum og innholdet av forelesningene og seminarene.
Organisering av slike grupper kan gjerne skje i samråd med foreleser
som vil kunne bidra med tilrettelegging og veiledning.
Eksamen og
vurdering

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig
eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike
eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer
kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin
kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. 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. Eksamensformen og
arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra AE, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F.
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Undervisningsog
eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen
emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller
engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige
emnene bli holdt på engelsk.

Internasjonaliseri I en stadig mer globalisert verden er internasjonale erfaringer viktig. Et
ng og utveksling utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige
horisont. Studieprogrammet gir deg muligheter til å ta deler av studiene
dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested enten 4.
og/eller 5. semester.
Studentene anbefales å benytte instituttets utvekslingsavtaler med
utenlandske universiteter. Per i dag har instituttet avtale med:
• Umeå universitet, Sverige
• Syddansk universitet, Danmark
UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre
universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus,
North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan
benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et
universitet i utlandet.
Studentene bes kontakte internasjonal koordinator på Fakultet for
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning for informasjon om
søknadsprosess, frister, stipendmuligheter, osv.
Administrativt
ansvarlig og
faglig ansvarlig

Det administrative ansvaret for bachelorprogrammet i
religionsvitenskap ligger hos Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap
og lærerutdanning. Det faglige ansvaret for bachelorprogrammet i
religionsvitenskap ligger hos programstyret for bachelor og master i
religionsvitenskap og i teologi.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i
studieprogrammet evalueres minimum en gang i løpet av
programperioden. Emneevaluering består av studenters og faglæreres
evaluering. Evalueringen kan skje enten som dialogbasert evaluering
eller skriftlig ved bruk av anonymiserte evalueringsskjema.
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