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Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet
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KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER
KURSADMINISTRATION

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminsstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

Bra att veta om tentamen
Tentamina består av PM och uppsats.
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Kursupplägg
Välkommen till kursen Religionsvetenskap
perspektiv 61-90 hp VT 15

med

inriktning

mot

historiska

Kursen är en fortsättningskurs för Religionsvetenskap A och B. Frågeställningar vi tar upp
är: relationen mellan religion och politik; tankestruktur och självförståelse; värderingar och
människosyn; etik och estetik; handlingsstrategier för hållbart samhälle. Kurserna belyser
samspelet och interaktionen mellan etik, estetik, politik och religion under olika historiska
epoker. Kurserna avslutas med en 15 högskolepoängs uppsats.
Vi börjar kursen torsdagen den 28 januari i sal 32:105 kl. 10.15-12 (du som läser på
distans från andra orter, kontakta ditt lokala studiecentrum i god tid före kursstarten). Vi
kommer att prata om syftet med studierna, religionsvetenskaplig metodik och om
utformningen av terminens studier. Detaljschemat delas ut i samband med kursstarten.
Undervisning sker under följande dagar: 28/1, 4/2, 11/2, 3/3, 10/3, 17/3, 7/4, 21/4, 28/4,
12/5, 19/5 och 2/6. Parallellt med dessa undervisningsdagar kommer vi att ha
seminariedagar där uppsatsarbetet diskuteras, tiderna för seminarierna kommer vid
kursstarten.

Litteratur
Litteraturen kommer vi att använda som referenslitteratur. Det är viktigt att ni införskaffar
den och börjar läsa den i god tid före kursstarten.

Kommunikationssätt
Vi kommer att använda Blackboard som kommunikationsmedel under kursen. Ni kommer
att få instruktioner hur ni kommer åt Blackboard i samband med antagningsbekräftelsen.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs.

Första uppgiften
Skicka din e-postadress till oss och berätta vem du är, vad du vill av kursen och vad du
arbetar med.
Jari Ristiniemi, kursansvarig
026/64 89 86
jri@hig.se
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