
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RV 3004 Religionsvetenskap, Konferenspresentation i teori och praktik, 
10 högskolepoäng 
Religious Studies, Conference Presentation in Theory and Practice, 10 higher 
education credits 

Forskarnivå/Third Cycle  
 

Fastställande 
Kursplanen är fastställd av prefekt för Institutionen för, idéhistoria och religion 2017-03-15 att gälla 
från och med 2017-03-15. 

Förkunskapskrav  
Antagen till forskarutbildningen i Religionsvetenskap, eller motsvarande. 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
•  visa kunskaper och insikter om konferenspresentation ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
•  visa teoretisk och metodologisk förtrogenhet med akademisk konferenspresentation 
 

Färdighet och förmåga 
•  visa förmåga att med auktoritet skriftligen och muntligen presentera och diskutera forskning och 

forskningsresultat i såväl nationella som internationella sammanhang, i dialog med det 
vetenskapliga samhället och samhället i övrigt 

•  visa förmåga till vetenskaplig analys och kritisk granskning av konferenspresentation, såväl egen 
som andras 

•  visa på akademisk kompetens i konferenspresentation 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
•  visa intellektuell självständighet och förmåga att göra bedömningar 
•  insiktsfullt analysera och diskutera problem inom det aktuella området, liksom redogöra för och 

kritiskt förhålla sig till kvalificerad litteratur inom området 

Innehåll 
Kursen ger studenten en breddning i sin akademiska kompetens genom god förberedelse för 
konferenspresentation, i såväl nationella som internationella sammanhang. Det ges genom en 
presentation på en nationell och en internationell konferens. Genom kurslitteraturen ska studenten 
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fördjupa sig i dels etiska överväganden och dels metoder för genomförande och analys av 
konferenspresentation. Presentationerna ska vara baserade på avhandlingsprojektet, och ska väljas i 
samråd med handledare. Minst en av konferenspresentationerna ska skrivas om till en artikel och 
skickas till en peer review tidskrift för granskning. Kursen kan löpa under hela doktorandutbildningen.  

Undervisningsformer 
Undervisningen sker dels genom läsning av kurslitteratur samt deltagande i seminarier och dels genom 
konferenspresentation vid en nationell och en internationell för studenten relevant ämneskonferens.  

Undervisningsspråk:  
Undervisningsspråk är svenska eller engelska. 

Former för bedömning 
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga presentationer liksom aktivt deltagande i övrig 
undervisning. 

Betyg 
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). 

Former för kursvärdering 
Kursen utvärderas genom samtal med kursexaminator. 

Övrigt 
Litteraturlistan finns i form av bilaga. 


