Kursplan

Uppsats i historisk teologi (7,5 hp)
Paper in Church History or Related Subjects (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi)
Kurskod: 0073

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs för kandidatexamen i teologi
förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord, samt Kyrkans
historia I-II (15 hp).

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ ha visat förmåga att författa vetenskaplig text med en rimlig disposition och sammanhängande
argumentation på ett formellt korrekt sätt och med ett klart språk.

Innehåll
Hur skriver man en uppsats i ett ämne som gäller kyrkans historia? Hur citerar, refererar och
analyserar man texter, annat historiskt material och litteratur? Denna kurs vänder sig till dem som
vill förbättra sin praktiska förmåga att arbeta med material och problem i kyrkans historia. I kursens
inledning diskuteras källkritiska frågor och några problem i umgänget med olika typer av historiskt
material. Därefter skriver deltagarna var sin uppsats över ett ämne valt i samråd med examinerande
lärare. Uppsatsen ventileras vid seminarium.

Undervisning och examination
Undervisningen består i seminarier och individuell handledning. Examinationen består i aktivt
deltagande i seminarierna, i författande av en uppsats som behandlas vid seminarium och i
opposition på en uppsats skriven av en annan studerande.
Målsättningen är att slutventilering av uppsats äger rum samma termin som studenter antagits till
uppsatsseminariet. Handledaren bedömer om uppsatsen är mogen att läggas fram för slutventilering.
Om uppsatsen inte avslutas innevarande termin kan den läggas fram senare, men betygen A och B
kan då inte ges.
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