Människa-kultur-religionsprogrammet med start HT 2018
Programmets
huvudämne och
delämnen
Rekommenderade
studiegångar1

Religionsvetenskap
Religionsbeteendevetenskap (religionspsykologi och religionssociologi) religionsdidaktik,
etik, livsåskådningsvetenskap, religionshistoria, religionsfilosofi och religionsantropologi.

Samhälle i förändring

Etik och människosyn
Religionsvetenskap 1-30, 30 hp (RVG017)

Termin 2

Religionsvetenskap 31-60, 30 hp (RVG307)
Kulturmöten i invandrings- och
flyktingperspektiv, 15 hp (RVG509)

Religionspsykologiska perspektiv på
religion I, 15 hp (RVG513)

Fundamentalism och terrorism,
15 hp (RVG510)

Religionspsykologiska perspektiv på
religion II, 15 hp (RVG514)

Globalisering och
värderingsförändringar,
15 hp (RVG511)

Etik, människosyn och mening,
15 hp (RVG515)

Religion och media, 15 hp
(RVG517)

Ledarskap i en föränderlig tid, 15 hp
(RVG512)

Etik, sexualitet och genus, 15 hp
(RVG516)

Religiösa strömningar och livssyner
i populärkultur, 15 hp (RVG518)

Medie- och kommunikations3
vetenskap I, 30 hp (HME03A)

Termin 3

Termin 4

4

Projekt- och processledning I, 7,5 hp (RVG519)

Termin 5

5

Projekt- och processledning II, 7,5 hp (RVG520)
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Praktik, 7,5 hp (RVG521)

Fördjupning: Interkulturell religionsdidaktik och dramapedagogik

Termin 1

Religion och media

6

Juridisk översiktskurs: Förvaltning och rätt ur ett interkulturellt perspektiv, 7,5 hp (JUG503)
7

Termin 6

Religionsvetenskap 61-90, 30 hp, inklusive examensarbete (RVG804)

Kandidatexamen i religionsvetenskap

1

Efter avslutad utbildning

•

Tänkbara arbetsgivare: Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försvarsmakten, regionförbund, kommuner, samfund och
kyrkor, skolor och frivilligorganisationer och ideella organisationer.

•

Befattningar som kan sökas: strateg, projektledare, samordnare, pedagog, utvecklare, utredare, handläggare, sakkunnig, konsult,
koordinator, konsulent, rådgivare, planerare, analytiker, integratör och informatör.

•

Utbildning som kan sökas: Masterprogrammet i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Utgångspunkten är att samtliga rekommenderade studiegångar ska erbjudas men antalet sökande till de olika studiegångarna avgör detta.
Gemensamt för samtliga studenter i programmet är en fördjupning av interkulturell religionsdidaktik och dramapedagogik, ett inslag i utbildningen där
studenten dels tillgodogör sig pedagogiska verktyg för att lära sig att möta och arbeta med människor individuellt och i grupp med avseende på olika
interkulturella och -religiösa kontexter, dels får arbeta med didaktiska frågor (allmänna frågor om lärande) som rör ett alltmer mångkulturellt arbetsliv:
Hur lär vi, vad lär vi, varför lär vi oss saker och i förhållande till vem? Undervisningen som är relaterad till fördjupningen koncentreras till två tillfällen per
termin och är förlagd till campus på Högskolan i Gävle. Dessa tillfällen innehåller examinerande inslag vilket innebär att studenten behöver delta på plats
för att kunna bli godkänd på utbildningen. Övrig undervisning på programmet går att delta i antingen på distans eller på campus.
3
Denna kurs ingår i Kommunikatörsprogrammet inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap.
4
Kurserna i projekt- och processledning är gemensamma för de tre studiegångarna men litteratur och examinatoriska uppgifter kan delvis skilja sig åt.
Utöver de konkreta kunskaperna i att leda projekt och processer, utgår kursen från ett grundläggande aktionsorienterat och etiskt förhållningssätt där
även frågor om värdegrund, hållbarhet och arbetsmiljö tas upp.
5
Under den 5 veckor långa praktiken genomförs ett projekt som studenten själv formulerar och som är relevant för den arbetsplats studenten ska göra sin
praktik på. Praktikkursen är också relaterad till programmets avslutande examensarbete på termin sex. Praktikkursen och kursen Projektledning II läses
parallellt och på halvfart under en tioveckorsperiod eftersom projektet ska genomföras på praktikplatsen. Detta upplägg gör det också möjligt för
studenten att i viss mån kunna anpassa sin praktikperiod till förutsättningarna på aktuell praktikplats på bästa sätt.
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Denna kurs ges i samarbete med Avdelningen för rättsvetenskap och är tänkt att förbereda studenten för anställningar med myndighetsutövning.
7
Idealiskt är om studenten i sitt examensarbete utgår från en forskningsfråga som är relevant för den arbetsplats där praktiken genomfördes och att
arbetet kan bidra till att utveckla verksamheten där.
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