Kristen tro i akademisk kontekst (Examen Facultatum)
(samlings- og nettbasert emne)
The Christian faith in a scholarly context (campus and online course)
Emnekode: BATEOL1055

Innhold
Dette emnet drøfter historiske og aktuelle
perspektiver på forståelsen av teologi som fag i en
akademisk kontekst. Det gir også en innføring i
grunnleggende ferdigheter i akademisk skriving, og i
å presentere og drøfte den kristne tro i andre
sammenhenger enn den akademiske.

Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: 1. studieår
Undervisningsspråk: Norsk

Hovedtemaer:
•
•
•
•

Teologiens historie
Sentrale temaer i aktuell vitenskapsfilosofi
Forholdet mellom teologifagets selvforståelse
av aktuell vitenskapsteoretisk debatt
Informasjonskompetanse og kildebruk

Undervisningssted: Nettbasert
Undervisningstermin: Vår
Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Praksisomfang: 0 timer/uker
Undervisningsomfang:
30 timer

Læringsutbytte
Etter endt emne skal studenten ha følgende
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse:

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
10 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
230 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav: Ingen

Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•

har bred kunnskap om aktuelle vitenskapsteoretiske problemstillinger, teologifagets
historiske utvikling og teologiens selvforståelse i forhold til aktuell vitenskapsteoretisk
debatt
kjenner til aktuelle forskningstrender når det gjelder teologifagets selvforståelse
kjenner de viktigste normer for akademisk skriving
kan oppdatere sin kunnskap om hva teologi er

Ferdigheter:
Studenten
•
•
•
•

kan anvende kunnskap om teologifagets selvforståelse på ulike teoretiske og
praktiske teologiske disipliner
kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
kan skrive oppgaver om teologiske problemstillinger
kan innhente og kvalitetssikre informasjon til bruk i faglig teologisk arbeid

Generell kompetanse:
Studenten
•
•

kan drøfte spørsmål relatert til den kristne tros holdbarhet i en faglig, kirkelig og
samfunnsmessig sammenheng
kan formidle og utveksle synspunkter på teologifagets egenart i ulike sammenhenger

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•
•
•

Nettleksjoner
Forelesninger på digital plattform og på campus
Studentaktivitet på læringsplattformen i emnet
Kurs i informasjonskompetanse
Skriveseminar
Innleveringer

Obligatoriske aktiviteter
•
•
•
•
•
•

•

To dagers samling med undervisning på campus (80% tilstedeværelse)
Skriveseminar
Kurs i informasjonskompetanse
Flervalgstest om informasjonskompetanse
Et essay over oppgitt emne på 1500 ord (+/- 10 %) med fokus på normer for
akademisk skriving
Et foredrag på 1500 ord (+/- 10 %) eller en digital fortelling på 3-5 min. utarbeidet av
en gruppe på 3-4 studenter over et apologetisk emne beregnet på en målgruppe
utenfor den akademiske konteksten
Litteraturrapporter og kunnskapstester

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Hjemmeeksamen 2500 ord (+-10%)

Varighet
3 dager

Vurderingsuttrykk
A-F
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