
 

Lokal examensbeskrivning 

 

Dnr 540-721-12 

 

Sid 1 (3)  

 

   
 

 

 

 

TEOLOGIE MASTEREXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF ARTS IN THEOLOGY (120 

CREDITS) 

HUVUDOMRÅDE: RELIGIONSVETENSKAP 

MAIN FIELD OF STUDY: RELIGION AND THEOLOGY 

INRIKTNING: HISTORISK-SYSTEMATISK TEOLOGI 

SPECIALISATION: HISTORICAL-SYSTEMATIC THEOLOGY 

 

1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor att gälla från 1 mars 2012 
och ersätter tidigare examensbeskrivning, dnr 541-2132-10. 

2 Nivå 

Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

3.3 Lokala mål 

För att erhålla teologie masterexamen ska studenten kunna 

Kunskap och förståelse 

- analysera och värdera historiska och teologiska frågeställningar och 
problem 



 

Lokal examensbeskrivning 

 

Dnr 540-721-12 

 

Sid 2 (3)  

 

   
 

- redogöra för och analysera ”klassiska” historiska teologiska 
positioner och relevansbedöma dem i relation till en given empiriskt 
föreliggande situation 

- beskriva och analysera de kristna traditionernas roller och 
uttrycksformer i mångkulturella situationer 

- kritiskt granska de kristna traditionernas roll i relation till andra 
religioner och livsåskådningar 

Färdighet och förmåga 

- argumentera för/emot och bearbeta teologiska tolkningar, 
tolkningstraditioner och ställningstaganden i relation till en given 
kontext 

- uppvisa förmåga att analysera olika kunskapskällor och material 
med inriktning mot att självständigt planera och utföra studie- och 
forskningsprojekt 

- beskriva och analysera uppkomst, utveckling och spridning av 
religiösa föreställningar och teologiska uppfattningar, i historia och 
nutid, lokalt och globalt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- beskriva och analysera bärkraften hos en teologisk argumentation i 
mötet med andra religiösa traditioner och teologiska 
utgångspunkter  

- analysera, motivera och förmedla egna ställningstaganden i 
historiska och teologiska frågor 

- analysera förutsättningarna för teologiska samtal i religionsmöten, i 
historia och nutid, lokalt och globalt 

- självständigt utveckla teologisk teori för att hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 
högskolepoäng (hp) varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom 
huvudområdet religionsvetenskap. 

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, 
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk 
examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet religionsvetenskap 
varav minst 15 hp i religionsvetenskap med inriktningen historisk-
systematisk teologi. 
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Om studenten tidigare har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad 
nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap 
får det självständiga arbetet omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock 
minst 15 högskolepoäng i religionsvetenskap med inriktningen historisk-
systematisk teologi. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, utöver det självständiga arbetet, följande: 

- 30 högskolepoäng med inriktningen historisk-systematisk teologi 


