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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Suppleringsfaget i Religion og Livssyn ved Aarhus Universitet er et akademisk tilvalg i henhold til § 17 
i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 
2004). Suppleringsfaget hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Filosofi og Idéhistorie, 
Studienævnet for Idéhistorie.  
 
§ 2. Faget giver den studerende begreber og baggrund for at forstå, analysere og forholde sig til historiske og 
aktuelle religiøse og filosofiske problemstillinger i en bredere idéhistorisk og kulturel sammenhæng. Faget 
giver en viden om og forståelse af hvorfor og hvordan sammenhængen mellem religion og livssyn i det 
moderne samfund spiller en stor rolle i mødet mellem mennesker og organisationer. En indsigt i religionens 
og livssynets betydning giver bedre muligheder for at orientere sig i spændingen mellem et nationalt og 
globalt samfund, som i dag er den aktuelle virkelighed. Faget giver hermed den studerende grundlag for 
udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificerer til videre uddannelse.    
 
§ 3. Suppleringsfaget i Religion og Livssyn giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• et indblik i centrale religiøse og filosofiske ideers historie i ikke-europæisk kontekster med henblik 
på at blotlægge bærende religiøse værdier og livssyn 

• en fundamental viden om og forståelse for forskellige hermeneutiske teoriers og metoders betydning 
for dannelse af konkrete livssyn i såvel europæiske som ikke-europæiske kontekster  

• En viden om væsentlige kultur og religionsmøders betydning for dannelsen af Europas selvforståelse 
og opfattelse af ”den anden” og idehistoriske virkninger af disse møder 

• En systematisk forståelse for brudfladerne imellem forskellige religioners livssyn og forholdet 
mellem religiøsitet og sekularisering i en international kontekst 

• En viden om og indblik i nogle af de forsøg, der har været på at etablere verdensfilosofi og inter-
religiøs dialog i det 20. og 21. århundrede 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende kompetencer: 

• en evne til at kortlægge den individuelle og samfundsmæssige relevans af bestemte problemer og 
problemområder via en afklaring af deres religiøse og/eller verdslige fundering og bærende livssyn 

• en evne til at forholde sig til komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter og til at kunne 
formidle disse i både en konkret og videnskabelig sammenhæng 

• en evne til at udvikle humanistiske perspektiver i en interreligiøs og interkulturel verden 
• en evne til at fortolke og formidle konstruktivt i kulturmøder i forhold til religiøse værdier og livssyn 

i en given kontekst 
• en evne til at overskue, strukturere og perspektivere et fagområde i forhold til dets forudsætninger og 

konsekvenser  
• en evne til både mundtligt og skriftligt at arbejde metodisk, selvstændigt og resultatorienteret med 

teoretiske problemstillinger samt en evne til at søge og bearbejde ny information på en 
hensigtsmæssig måde 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til suppleringsfaget i Religion og Livssyn forudsætter 1½ års beståede studier (90 ECTS) inden 
for et andet fagligt område. 
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Kapitel 3: Suppleringsfagets lovgrundlag 
 
§ 5. Suppleringsfaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende 
bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære foranstaltninger for 
studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. Gældende universitære regler og 
vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende studieordning læses på fakultetets hjemmeside. 
Studerende er forpligtigede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for suppleringsfaget og for 
deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Fagstruktur 
 
§ 6. Suppleringsfaget i Religion og Livssyn er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå 
som tredje år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller andre fagområder. 
 
Stk. 2. Suppleringsfaget er samlet normeret til 60 ECTS-point, jf. § 17. 
 
§ 7. Suppleringsfaget er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb relateret til et 
fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere discipliner og har som 
mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 8. Suppleringsfaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Idéhistorie kan ved 
dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, 
kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge 
prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 
 
§ 10. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller 
eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én 
eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 11. Ved prøverne anvendes enten 7-trinsskala eller bedømmelsen Bestået/Ikke-bestået. 
Undervisningsdeltagelse bedømmes med Bestået/Ikke-bestået. 
 
§ 12. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet defineret under de 
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enkelte prøver.  
Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen 
forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Med 
regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over undervisningsforløbet. 
Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 
 
§ 13. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er 
fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er 
aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 14. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er 
udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig 
opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af fire studerende. 
 
§ 15. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, fastsætter 
studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt den studerende 
ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to 
måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. 
Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet hurtigst muligt underrette 
den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive 
offentliggjort. 
 
Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på Studerendes 
Selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 16. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godkende, at 
beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse træder i 
stedet for uddannelseselementer i suppleringsfaget (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede 
uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for 
uddannelseselementer i suppleringsfaget. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-
trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
§ 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 18. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: en trykside, med mindre andet vurderes af faglæreren. 
Ved andre former for pensum (drama, poesi, film, musik m.v.) afgør faglæreren og i tvivlstilfælde 
studienævnet omfanget.  
 
§ 19. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2800 typeenheder (tegn + mellemrum), omfattende tekst og 
noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
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Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår den 
studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 20. Studienævnet for Idéhistorie kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af 
studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over suppleringsfagets moduler og prøver 
 
§ 21. Suppleringsfaget består af følgende fire moduler: 
 - Interkulturel filosofi og idehistorie - Historisk perspektiv. 
  Modulet vægter 15 ECTS point 
  - Interkulturel filosofi og idehistorie - Systematisk perspektiv.  
  Modulet vægter 15 ECTS point 

 - Komparativt perspektiv – kultur- og religionsmødet.  
  Modulet vægter 15 ETCS point 
 - Bachelorprojekt. Modulet vægter 15 ECTS point  

 
§ 22. Følgende moduler og prøver indgår samlet i suppleringsfaget: 
 
Moduler og prøver Censur ECTS-

vægtning 
Bedømmelse Prøveplacering 

 
Interkulturel filosofi 
og idehistorie - 
Historisk perspektiv 

Interkulturel filosofi 
og idehistorie - 
Systematisk perspektiv  
 
Komparativt 
perspektiv –  
kultur- og 
religionsmødet 

 
 
Intern 
 
 
 
Ekstern 
 
 
 
Intern 

 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 

 
 
Bestået/ 
Ikke-bestået 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
1. semester 
 
 
 
1. semester 
 
 
 
2. semester 

 
Bachelorprojektmodul: 
Bachelorprojekt 

 
 
Ekstern 

 
 
15 

 
 
7-trinsskala 

 
 
2. semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 23. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige andre prøver er 
bestået, medmindre der er tale om en studerende, der følger et eller flere udvalgte moduler med dispensation 
fra studienævnet for Idéhistorie. 
 
§ 24. For suppleringsfagets prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give 
tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
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Stk. 2. Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det nødvendige 
men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
Kapitel 8: Beskrivelser og eksamensbestemmelser for suppleringsfagets enkelte moduler  
 
§ 25. Interkulturel filosofi og idehistorie - Historisk perspektiv (Intercultural Philosophy and History of 
Ideas – Historical Perspective) 
 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kunne skelne imellem forskellige begreber om kultur og religion, og samtidig redegøre for samspil 
imellem disse begreber og eksistentielle perspektiver 

• Have et indblik i centrale religiøse og filosofiske ideers historie i ikke-europæisk kontekster med 
henblik på at blotlægge bærende religiøse værdier og livssyn 

• En forståelse af hvorledes religiøse og filosofiske ideer udvikles, transformeres af og tilpasses til de 
kulturer, hvor de finder fodfæste, samtidig med at de selv transformer disse kulturer 

• kunne foretage historiske punktnedslag i forskellige religiøse og filosofiske traditioner for at 
tydeliggøre statiske og foranderlige elementer i religion og livssyn 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende kompetencer: 

• kunne reflektere over og vurdere ligheder, forskelle, konfliktpotentialer og eksistentielle dimensioner 
i de religiøse og filosofiske ideer i forskellige kulturers idehistorie  

• kunne selvstændigt tilegne sig yderligere viden om fagfeltet og anvende den oparbejdede viden i 
personlige og erhvervsmæssige sammenhænge 

• kunne indgå i både nationale og internationale aktiviteter, hvor religiøse, filosofiske og 
livsanskuelsesmæssige elementer har afgørende betydning  

• kunne diskutere og afklare forholdet mellem religion, kultur og livssyn 
 
Disciplinbeskrivelse  
I modulet gives først en kort præsentation af ideen om interkulturel idehistorie og verdensfilosofi. Modulets 
hoveddel er en idehistorisk introduktion og præsentation af nogle centrale temaer og motiver i forskellige 
traditionelt ikke-europæiske religiøse og filosofiske idehistoriske traditioner. Der vil blive givet en 
præsentation af centrale filosofiske temaer i nogle af de sydasiatiske (diverse former for buddhistiske og 
”hinduistiske” filosofier + mindre skoler), østasiatiske (kungfuzianisme, daoisme og østasiatisk buddhistisk 
filosofi) og forskellige muslimske traditioner. Hovedvægten vil blive lagt på udviklingen af disse traditioner 
før møderne med de europæiske kolonimagter, om end der også vil blive givet nogle eksempler på, hvad 
disse møder betød for den videre udvikling af disse traditioner. Endelig vil der blive givet en introduktion til 
nogle af diskussionerne om hvad latinamerikansk og afrikansk filosofi er. 
 
Stk. 2. Pensum 
Minimum 1000 sider, heraf mindst 500 sider primærlitteratur. Faglæreren fremlægger ved undervisningens 
påbegyndelse modulets pensum. 
 
Stk. 3. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere en indsigt i forskellige ikke-europæiske ideers historie, samt kunne 
tematisere centrale ideer i disse forskellige idehistoriske traditioner filosofisk og idehisorisk. Endvidere skal 
den studerende demonstrere et basalt kendskab til forskellige kultur og religionsbegreber, og deres indbyrdes 
begrebslige sammenhæng. 
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Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
Aktiv deltagelse i undervisningen (jf. § 12) samt en fri skriftlig hjemmeopgave, individuelt, der med afsæt i 
en eller flere af de opgivne tekster uddyber og perspektiverer et afgrænset tema. Den frie, skriftlige opgave 
kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Såfremt den 
studerende ikke opfylder kravene for undervisningsdeltagelse erstattes den fri skriftlige hjemmeopgave med 
en bunden skriftlig hjemmeopgave (jf. § 13) med udgangspunkt i pensum. 
 
Prøveform: Skriftlig prøve, individuel.    
Omfang: Skriftlig hjemmeopgave: 7-10 sider.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/Ikke-bestået. 
Vægtning: 15 ECTS-point. 
 
§ 26. Interkulturel filosofi og idehistorie – Systematisk perspektiv (Intercultural Philosophy and History of 
Ideas – Systematic Perspective) 
 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• indsigt i generelle hermeneutiske problemstillinger og specielt, hvorledes disse accentueres i 
interkulturelle sammenhænge 

• have en teoretisk og praktisk forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med 2. ordens hermeneutik i 
interkulturelle og interreligiøse kontekster 

• færdighed i at læse værker fra forskellige kulturelle og religiøse traditioner  
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende kompetencer: 

• Kunne forstå og produktivt fortolke brudflader og berøringspunkter i de faglige problemstillinger 
• Kunne afgrænse, analysere og diskutere en problemstilling under anvendelse af en systematisk 

videnskabelig metode 
• Kunne diskutere interkulturelle hermeneutiske problemstillinger og muligheder på kvalificeret vis 
• Kunne læse værker fra forskellige kulturelle og religiøse traditioner, hvor samspillet imellem egen 

og andre hermeneutiske positioner tematiseres konstruktivt i udlægningen af værkerne 
 
Disciplinbeskrivelse 
Modulet kan ses som en selvstændig forsættelse af Interkulturel filosofi og idehistorie – Historisk perspektiv. 
Det har to hoveddele. I første del gives der først en kort introduktion til centrale temaer i europæisk 
hermeneutisk tradition (forståelsesbegrebet, fortolkerens egen rolle, virkningshistorie, sandhedsspørgsmålet, 
dialogbegrebet). Herefter præsenteres forskellige 2.ordens hermeneutiske problemstillinger (at kunne relatere 
egen og andres hermeneutiske positioner) i interkulturel og interreligiøs filosofisk hermeneutik 
(oversættelsesproblemer, forskel i anliggender, diakronisk og diatopisk hermeneutik, forskellige 
virkningshistorier, hermeneutiske problemstillinger i forhold orale aspekter af idehistorien, forskellige 
videnssociologiske begrænsninger). Endelig gives der nogle eksempler på hvorledes de hermeneutiske 
strategier i forskellige ikke-europæiske filosofiske og religiøse idehistoriske traditioner hænger sammen med 
de livssynsrefleksioner af metafysisk, erkendelsesmæssig og etisk-religiøs art, der findes i disse traditioner. I 
modulets anden del foretages en læsning af et ikke-europæisk idehistorisk hovedværk, hvor de 
hermeneutiske pointer fra første del inddrages.  
 
Stk. 2. Pensum 
Minimum 1000 sider, heraf mindst 500 sider primærlitteratur. Faglæreren fremlægger ved undervisningens 
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påbegyndelse modulets pensum. 
 
Stk. 3. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere en grundlæggende indsigt i forskellige interkulturelle hermeneutiske 
problemstillinger, samt kunne analysere og diskutere en udvalgt problemstilling systematisk og på en 
teoretisk kvalificeret måde.   
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
Aktiv deltagelse i undervisningen (jf. § 12) samt en fri skriftlig hjemmeopgave, individuelt, der med afsæt i 
en eller flere af de opgivne tekster uddyber og perspektiverer et afgrænset tema. Den frie, skriftlige opgave 
kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den skriftlige 
besvarelse er efterfølgende udgangspunkt for en mundtlig eksamination. Den mundtlige eksamination kan 
ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave er udarbejdet i samarbejde med 
andre studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal 
eksamineres eller er blevet eksamineret. 
Såfremt den studerende ikke opfylder kravene for undervisningsdeltagelse erstattes den fri skriftlige 
hjemmeopgave med en bunden skriftlig hjemmeopgave (jf. § 13) med udgangspunkt i pensum.   
 
Prøveform: kombineret skriftlig/mundtlig prøve, individuel.  
Omfang: 12-15 sider. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Hjælpemidler: Alle materialer kan medbringes under den mundtlige prøve. 
Varighed: 45 minutter, inklusive censur. 
Vægtning: 15 ECTS-point 
 
§ 27. Komparativt perspektiv – kultur og religionsmødet (Comparative Perspective – Intercultural and 
Interreligious Encounters) 
 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• den europæiske selvforståelses tilblivelses- og udviklingshistorie som et konglomerat af forskellige 
kulturelle, religiøse og filosofiske livssyn 

• hvordan europæisk selvforståelse ikke blot er påvirket af mødet med ideer fra andre religiøse og 
idéhistoriske traditioner, men også har spillet sammen med forskellige opfattelser af ”de ikke-
europæiske andre” 

• forskellige metodiske og intellektuelle vinkler på forholdet imellem selv og andenhed, der er blevet 
anlagt i interkulturelle og interreligiøse møder  

• hvordan forholdet mellem religioner indbyrdes og mellem religion og sekularitet opfattes inden for 
forskellige traditioner 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende kompetencer: 

• kunne anlægge et globalt syn på idéhistorie og filosofi ud fra en viden om nogle af de forskellige 
møder mellem kulturer, religioner og livssyn som har medvirket til dannelsen af europæisk 
selvforståelse 

• kunne identificere nye muligheder for både inspiration og konflikt i kultur- og religionsmøder ud fra 
en dialogisk-refleksiv tilgang til forskellige traditioners idéhistoriske indhold  

• kunne anlægge forskellige metodiske vinkler på kultur- og religionsmøder som bidragende til 
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religions- og livssynstransformationer 
• kunne studere og formidle et udvalgt emne sammenlignende og tværkulturelt 
• kunne reflektere over hvad humanisme kan være i en interkulturel og interreligiøs verden 

 
Disciplinbeskrivelse 
Dette modul fokuserer på hvorledes kultur- og religionsmøder kan føre til nye refleksioner over forholdet 
imellem ”selvet” og ”den anden” både eksistentielt, kulturelt, filosofisk og religiøst. Dette belyses både 
idehistorisk og systematisk og med særlig henblik på at afdække de muligheder og forhindringer, ”Europa” 
har for at være med til at bidrage til udviklingen af en dialogisk og humanistisk tilgang til en interkulturel og 
interreligiøs verden. Den europæiske idéhistorie ses i lyset af nogle af de forskellige kultur- og 
religionsmøder, der har medvirket til at forme opfattelsen af Europa og den europæiske humanisme fra 
antikken og frem. Der vil her både blive fokuseret på nogle af de temaer, der ofte ses som typiske for 
udviklingen af den europæiske selvforståelse, og på hvorledes opfattelsen af det europæiske selv historisk set 
på godt og ondt har spillet sammen med opfattelsen af den ikke-europæiske anden. Forholdet imellem selvet 
og den anden belyses og problematiseres også systematisk. Dette sker dels igennem en præsentation af nogle 
af det 20. og 21. århundredes filosofiske og religiøst-refleksive møder på tværs af kulturelle og religiøse 
grænser. Dels sker det igennem en præsentation af nyere teorier og tanker udfoldet inden for forskellige 
idehistoriske traditioner vedrørende muligheden for interreligiøs dialog og dialog mellem religiøse og 
sækulare livsanskuelser. 
 
Stk. 2. Pensum 
Minimum 1000 sider, heraf mindst 500 sider primærlitteratur. Faglæreren fremlægger ved undervisningens 
påbegyndelse modulets pensum. 
 
Stk. 3. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere en grundlæggende indsigt i kultur- og religionsmøders betydning for 
idéhistoriske udviklinger i Europa, et basalt kendskab til filosofiske problemstillinger relateret til moderne 
kultur- og religionsmøder, samt en reflekteret tilgang til humanismens rolle i en interreligiøs og interkulturel 
verden. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
Prøveform: Aktiv deltagelse i undervisningen (jf. § 12) samt fri skriftlig opgave i form af en synopsis, der 
danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig eksamination. Emnet, der udarbejdes efter aftale med 
underviseren, skal indeholde interkulturelle filosofiske og idéhistoriske perspektiver. Synopsis kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende og skal ikke kunne gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Den mundtlige eksamination kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den 
skriftlige opgave er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i 
eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Den 
studerende forventes at kunne gøre rede for hele synopsen. Såfremt den studerende ikke opfylder 
kravene for undervisningsdeltagelse erstattes synopsis’en af en bunden skriftlig hjemmeopgave (jf. § 13) 
med udgangspunkt i pensum.    
 
Prøveform: kombineret skriftlig/mundtlig prøve, individuel. 
Omfang: Synopsis: 3-5 sider. Ved bunden skriftlig prøve: 12-15 sider. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS-point. 
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§ 28. Bachelorprojekt  (Bachelor’s Project) 
 
Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• fordybet kendskab til en udvalgt problemstilling på et højt fagligt refleksionsniveau 
• forstå og anvende de grundlæggende videnskabelige principper (teori og metode) der knytter sig til 

den udvalgte faglige problemstilling 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende kompetencer: 

• kunne beherske suppleringsfagets og det centrale fags teorier og metoder 
• kunne arbejde selvstændigt med, kritisk vurdere og formidle problemstillinger der implicerer 

suppleringsfaget 
• kunne anvende historiske og nutidige begreber i en relevant teoretisk og praktisk kontekst  
• aktivt indtænke filosofiske og idéhistoriske perspektiver i forhold til temaer relateret til egen 

personlig og/eller faglig baggrund 
 
Disciplinbeskrivelse 
Bachelorprojektet bygger videre på udvalgte dele af et eller flere af de forudgående fagmoduler efter den 
studerende eget valg med henblik på en undersøgelse af en nøjere afgrænset problemstilling inden for 
Religion og Livssyn, der tillige skal inddrage viden, teorier og metoder fra den studerendes centrale fag og 
således afspejle hovedvægten i uddannelsen. Formålet med projektet er at bibringe den studerende erfaring 
med gennemførelse af et selvstændigt og individuelt eller gruppebaseret arbejde, der munder ud i en skriftlig 
opgave. Projektemnet godkendes af en faglærer, der også fungerer som vejleder. Projektarbejdet kan 
kvalificeres med gensidige fremlæggelser og kritik på holdniveau. 
 
Stk. 2. Pensum 
Omfang og indhold aftales og godkendes i forbindelse med faglærerens vejledning, dog minimum 1000 
sider, heraf mindst 500 sider primærlitteratur. 
 
Stk. 3. Faglige mål 
Ved prøven skal den studerende skriftligt demonstrere evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og 
bearbejde den valgte problemstilling så det afspejler hovedvægten i uddannelsen. Desuden fordres det, at 
eksaminanden selvstændigt kan arbejde konstruktivt og udviklende samt formidlende med problemstillingen. 
 
Stk. 4. Eksamensbestemmelser 
 
Prøveform: Fri, skriftlig hjemmeopgave, individuel. Bachelorprojektet kan udarbejdes i samarbejde med 
andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering, konklusion og resumé, 
kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
Omfang: 20-25 sider (pr. deltager), inklusive et resumé på højst 1 side på engelsk, tysk eller fransk, der 
indgår modificerende i den samlede bedømmelse.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS-point. 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 29. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
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§ 30. Ingen af modulerne ækvivalerer med elementer fra tidligere studieordninger. 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 22, § 25 stk. 3 og 4, § 26 stk. 3 og 4, § 27 stk. 3 og 4 og § 
28 stk. 3 og 4 godkendt af Dekanen juni 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
 
 
 
 
 


