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Viktig informasjon som du må forholde deg til: 
1. Studieplan og emnebeskrivelser.  
Alle studenter skal kjenne til studieplanen for bachelorprogrammet de er tatt opp til, og til 
emnebeskrivelsene for emnene de melder seg opp i. Studieplaner og emnebeskrivelsene 
finner du på Utdanningssidene til UiB: uib.no/utdanning 
 
2. Mitt UiB og e-post 
Som student ved UiB er du forpliktet til å holde deg oppdatert på Mitt UiB (du får tilgang 
når du har opprettet en brukerkonto (sebra.uib.no). På Mitt UiB finner du: Aktuelle 
meldinger, din egen timeplan, undervisningsmateriell, lenke til litteraturliste, 
kontaktinformasjon osv. Som student får du også en student e-postadresse som UiB alltid 
bruker når de sender e-post. Du må sjekke Mitt UiB og student-e-posten din daglig. Bruk 
studentadressen når du sender e-post til UiB. 
 
3. Brukerkonto 
Som student ved UiB må du opprette en brukerkonto. Da får du tilgang til pc-stuer, 
utskrifts- og kopieringstjenester, oppkopling til UiB fra egen PC, tilgang til Mitt UiB, e-
postadresse ved UiB osv. Brukerkonto oppretter du på: sebra.uib.no (etter at du har 
registrert deg på StudentWeb)  
 
4. Studentbevisapp 
Når du har betalt semesteravgiften og registrert deg på StudentWeb, kan du laste ned 
Studentbevisapp. Studentbevisapp beviser at du er student ved UiB. Dette er din 
semesterkvittering.  
 
5. Studentkort 
Når semesterregistreringen er gjort, og du har lastet ned gyldig Studentbevisapp, kan du 
bestille studentkort. Studentkortet fungerer som identitetskort, nøkkelkort, lånekort ved 
Universitets-biblioteket, betalingskort ved utskrift og kopiering, og inngangskort til 
Studentsamskipnaden. Bestilling av studentkort ordner du på Kortsenteret på 
Studentsenteret, Parkveien 1. 
 
6. Studenter med funksjonsnedsetting 
Studenter med funksjonsnedsettelse kan søke om tilrettelegging av ekamen og studier. Se 
meir informasjon på Studentsidene (http://www.uib.no/student/49241/trenger-du-
tilrettelegging) 
 
7. RELV101 har obligatorisk oppmøte på minst 50 % i gruppeundervisning. I tillegg skal 
alle studenter presentere et emne én gang samt levere inn en obligatorisk oppgave (mellom 
850 og 1200 ord). Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 
Med mindre annet blir sagt i gruppeundervisningen, blir oppgaveteksten(e) lagt ut på Mitt 
UiB en uke før innleveringsfristen, og skal leveres inn samme sted. 
 
8. På RELV105 skal studentene til fastsatt tid levere inn en skriftlig oppgave. Oppgaven 
skal være på ca.1000 ord og studentene får to uker til å skrive oppgaven. Oppgaven blir 
vurdert til godkjent/ikke-godkjent. I tillegg er det obligatorisk å delta mist 50% i 
gruppeundervisning for å kunne gå opp til eksamen. 
 
Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret de ble 
godkjent. 
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Viktige frister 
 
 
1) 1. februar for vårsemesteret er endelig frist for innbetaling av semesteravgift og 
semesterregistrering. Semesterregistreringen består i: 
- bekrefte utdanningsplan 
- opprette undervisningsmelding 
- opprette vurderingsmelding 
- betale semesteravgift 
 
Semesterregistrering gjøres på studentweb.uib.no 
 
2) Annullering av eksamensoppmelding må skje senest 2 uker før eksamensdato 
(Studentweb). 
 
3) Eksamensplan (skriftlige eksamener) finner du på Utdanningssidene til UiB: 
http://www.uib.no/utdanning   
 
4) Eksamensdatoer for andre eksamener enn skoleeksamener finner du på Mitt UiB 
for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
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Praktiske opplysninger 
 
Ekspedisjon  
Ekspedisjonen til AHKR er i 1. etasje i Øysteins gate 3. Instituttekspedisjonen har åpent 
mandag til fredag kl. 12:30-15:00. Tlf. nr. 55 58 23 00.  
 
Studieveiledning 
Studieveileder: Anne Mailin Selland (studieveileder@ahkr.uib.no).  
Studieveilederen har treffetid på Infosenteret-HF.  
 
Eksamenskonsulent 
Spørsmål angående eksamener for religionsvitenskap rettes til Bjørg Anja Teigland 
(eksamen@ahkr.uib.no). 
 
Infosenteret ved HF  

Studieinformasjon og generell studieveiledning for studietilbud ved Det humanistiske fakultet.  
Åpent mandag-tirsdag kl. 10-14, Sydneshaugen skole. Kontaktinformasjon er: 
studieveileder@hf.uib.no eller telefon 55 58 9370. 
 
Fagkoordinator for religionsvitenskap 
Professor István Keul (istvan.keul@uib.no). Treffetid etter avtale. 
 
Ledelsen ved AHKR 
Instituttleder: Jan Heiret  
Administrasjonssjef: Britt Kristin Holsen  
Studieleder: Julie A. Tønsaker Watkins  
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Hva er religionsvitenskap? 
Betrakter man religion utenfra er det først og fremst det religiøse mangfold som faller i 
øynene. Milliarder av mennesker definerer seg ut fra sin religiøse tilhørighet. Religion er 
innvevd i kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgivning, etikk og 
underholdning. Globalisering og flerkulturelle samfunn bringer de fleste i kontakt med andre 
religioner enn sin egen. At religion er en viktig ingrediens i konflikter i verden i dag er 
iøynefallende. 
 
Religionens språk er ofte et maktspråk der samfunnsorden og familieforhold, inkludert kjønn, 
gis en kosmisk begrunnelse. Religion tjener verdslig herskermakt, men kan også begrunne 
maktskifter og fordømme voldelige og undertrykkende regimer. Vår globaliserte verden 
skaper behov for bedre og oppdaterte kunnskaper om religion og ikke minst tenkning om 
hvordan politiske myndigheter og andre skal håndtere religiøst mangfold. Dette gjør 
religionsvitenskap til et høyaktuelt fag.  
 
I all religionsvitenskap vil mennesket på en eller annen måte utgjøre religionens sentrum, 
ettersom det er den eneste måten vi kan nærme oss religion med forskningens uavhengige, 
analytiske blikk. Et religionsvitenskapelig perspektiv er et utsideperspektiv. Et slikt 
perspektiv innebærer å ta religion på alvor og undersøke religiøse fenomener og prosesser, 
men uten å ta stilling til om religioner er sanne. Religionsvitenskap er en vitenskap. Den er 
verken religiøs eller antireligiøs. Den krever en profesjonell nøytralitet, som ikke setter 
religiøse og ateistiske livssyn opp mot hverandre og ikke rangerer religioner. 
 
Religionsvitenskap er et omfattende fag, emnemessig, teoretisk og metodisk. Det har en rekke 
underdisipliner som religionshistorie, religionsantropologi, religionssosiologi, 
religionspsykologi og religionsfenomenologi. Religionsvitenskap inviterer til kunnskap og 
forståelse av en lang rekke kulturer og samfunn. Faget gir muligheter til nærlesing av religiøse 
tekster på for eksempel sanskrit eller koptisk, samtidig som det tilbyr innføringer i de nyeste 
teoretiske tilnærmingene til religion slik som kognisjonsforskning. 
 
Religionsvitenskap er et historisk fag som utforsker religionenes lange linjer. De fleste 
religioner har «seige» strukturer som gjør at fortiden videreføres i nåtiden. Det gjør den 
historiske dimensjonen særlig viktig i faget. 
 
Religionsvitenskap er også et sammenlignende og krysskulturelt fag. Religionsvitenskapens 
utgangspunkt er at vi ikke kan forstå fenomenet religion ved bare å kjenne til én religion, selv 
om den skulle være aldri så rik og allsidig. Også en enkelt religion forstår man på en annen 
måte når man sammenligner den med andre. For å kunne si noe faglig gyldig om religion, må 
man ha kjennskap til det religiøse mangfold i verden. Det er mulig å finne felles mønstre i 
religioner, mønstre som går igjen på tvers av tid og sted. Men selv om det finnes tydelige 
felles trekk, er religionenes verden full av variasjoner. Det kan være mange guder, få guder, 
én gud eller ingen gud. Guder kan være mannlige, kvinnelige eller tvekjønnet, se ut som 
mennesker, ha dyreskikkelse, eller overgå enhver beskrivelse. Bruken av et sammenlignende 
perspektiv og av universalbegreper som analyseverktøy tjener ikke minst til å påvise 
variasjoner og til å belyse religiøse og historiske prosesser.  
 
 
Vi ønsker alle et lærerikt semester! 
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Fagtilbudet i religionsvitenskap, bachelornivå 
Fagtilbudet varierer ut fra hvilket semester man befinner seg i (vår eller høst).  
 
Emneoversikt 

 Kode  Emnenavn  Stp. Semester Bygger på 

RELV100 Religion, kultur og samfunn (Innføringsemne) 10 H  

*RELV101  Innføring i religionsvitenskap 15 V   

*RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam 15 H  

*RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar 15 H   

RELV105 Midtaustens og Middelhavsområdets eldste 
religionshistorie, og norrøn og samisk religion 

15 V  

*RELVI250 Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap 15 V RELV101-105 

RELV202 Spesialiseringsemne 15 V/H (Ikke vår 2018) 

RELV202SEM Specialization course with term paper (  15 V/H  (Not spring 2018) 

RELV213 Religion and Science (lectures in English) 15 H  

RELV221 Nyreligiøsitet 15 V (Ikke vår 2018) 

RELV222 Religionar i antikken 15 H   

RELV223 Buddhisme og jainisme 15 H  

RELV224 Hinduism (lectures in English) 15 V  

RELV230 Religion and Media (lectures in English) 15 V  

RELV232 Verdensfilosofier 15 V (Vår 2018) 

RELV233 Religion og kunst 15 H (Høst 2019) 

RELV234 Religion and Music (lectures in English) 15 H (Høst 2018) 

RELV236 

 

KOP101 

Reformations in Europe (lectures in English) 

 

Koptisk 

15 

 

     15     

       V 

 

       H 

* Obligatoriske emner i en spesialisering i religionsvitenskap 
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Religionsvitenskap, bachelornivå 
En bachelorgrad er et treårig studium på 180 studiepoeng (stp.), bygget opp for 
eksempel slik: 
1. Førstesemesteremner (exphil og exfac). (20-30 stp) 
2. Spesialisering i religionsvitenskap (90 stp/tre semestre) 
3. Valgfrie emner (frie studiepoeng) av et omfang på 60 stp  
 
Bachelorgrad med spesialisering i religionsvitenskap 
En bachelorgrad i religionsvitenskap skal gi studentene en oversikt over religionshistorien, 
både i fortid og i nåtid, og i forskjellige deler av verden. Studentene skal gjøre seg fortrolige 
med historiske og systematiske tilnærminger og skaffe seg en generell kunnskap om 
fenomenet religion.  
 
For å kunne ta bachelorgrad med spesialisering i religionsvitenskap må du ha 90 
studiepoeng religionsvitenskap. To emner à 15 stp kan du selv velge i tilbudet av 
valgemner religionsvitenskap, se tabell over. Følgende fire emner à 15 stp. er obligatoriske 
i spesialiseringen:  
 
RELV101   Innføring i religionsvitenskap 
RELV102   Kristendommen, jødedommen og islam 
RELV103   Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religioner 
RELVI250   Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap 
 
 
Årsstudium og opptakskrav til PPU 
Årsstudium innebærer en studierett på ett studieår/60 studiepoeng. I tillegg til de 
obligatoriske oversiktsemnene i årsstudium religionsvitenskap, RELV101, RELV102 og 
RELV103, tar man ett valgemne i religionsvitenskap. Samlet utgjør dette 60 stp, der 
hvert emne gir 15 stp. Dersom man skal søke seg inn på Praktisk-pedagogisk utdanning 
(PPU) med religionsvitenskap som undervisningsfag, gjelder samme krav til 
emnesammensetning. 
 
Et årsstudium gir ikke en grad, og man får ikke vitnemål etter avlagt årsstudium, men en 
karakterutskrift på 60 stp. 
 
Mastergrad i religionsvitenskap 
En mastergrad gir studenten muligheter for interessebasert fordypning. Dette kommer 
til uttrykk gjennom den vekten som er lagt på arbeidet med kursdelen og 
mastergradsoppgaven, som stiller store krav til selvstendighet, selvdisiplin og kritisk-
analytiske ferdigheter. Opptak til mastergrad forutsetter at du har en bachelorgrad, og at 
du har en spesialisering i religionsvitenskap (90 stp). Hovedopptak til masterstudium er 
i høstsemesteret, med søknadsfrist 15. april, jf. uib.no/utdanning 
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Studier i utlandet 
Vi anbefaler å kombinere studiene ved Universitetet i Bergen med studier ved et 
utenlandsk universitet. Et utenlandsstudium kan blant annet gi deg 
 
• språklig kompetanse 
• økt forståelse for og kunnskap om andre kulturer 
• faglig og personlig utvikling 
• et fortrinn når du søker jobb 
 
Det humanistiske fakultet og Universitetet i Bergen har studieplasser ved mange 
universiteter verden over som du kan søke om å få benytte. Når du tar delstudier i 
utlandet studerer du og tar eksamen sammen med de ordinære studentene ved det 
aktuelle universitetet, og får studiene godkjent som en del av graden din ved UiB. 
 
For å få vite mer om utveksling, se http://www.uib.no/student/48724/slik-reiser-du-
p%C3%A5-utveksling Du kan også ta kontakt med studieveileder.  
 
 
UiB har flere utvekslingsavtaler for religionsstudenter. Religionsvitenskap ved AHKR 
anbefaler blant annet følgende universiteter: 

 
Danmark Aarhus Universitet 
Danmark Syddansk Universitet 
Tyskland Universität Bremen 
Nederland University of Groningen 
Storbritannia School of Oriental and Africa Studies (SOAS) 

 
 
Kollokvierom 
Dersom noen ønsker å låne rom til fagmøter eller kollokvier, vil instituttet hjelpe til med 
rombestilling. Det er også fine kollokvierom på Bibliotek for humaniora, spør i skranken. 
 
Evaluering 
AHKR har som mål hele tiden å forbedre undervisningen som gis ved instituttet. For å få 
til dette er vi interessert i å få tilbakemeldinger fra våre studenter, både i løpet av 
semesteret og gjennom evalueringer ved semesterslutt. Alle opplysninger behandles 
naturligvis konfidensielt. 
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Emne – og temaomtaler 100-/200-nivå vår 2018 
 
 

RELV101 Innføring i religionsvitenskap 
Emneansvarleg: Professor Håkan Rydving 
 
Kurset gjev ei innføring i religionsvitskap og består våren 2018 av følgjande tre delar: 
 
Den første delen diskuterer overordna spørsmål som til dømes: Korleis har forskarar definert 
omgrepet «religion»? Korleis studerer religionsforskarar det dei kallar «religion»? Kva for 
kjelder, metodar og teoretiske perspektiv blir nytta i studiet av religionar? Korleis kan ein 
forstå religionsvitskap i relasjon til andre universitetsfag?  
 
Den andre delen gjev døme på ulike typar av religiøs praksis og religiøse forteljingar (som 
ritar og mytar). Dessutan tek den opp religiøs tru, munnlege og skriftlege religiøse tradisjonar, 
og religiøs autoritet og makt, moral og etikk, og diskuterer korleis ein med kritisk blikk kan 
studere det religiøse personar og grupper gjer og fortel.  
 
Temaet for den tredje delen er «kampen om kroppen i religiøse tradisjonar». Den diskuterer i 
eit samanliknande religionsvitskapleg perspektiv mellom anna mat og drikke, kjønn og 
seksualitet, kroppsøvingar, kroppsendringar og den døyande kroppen.  
 
Dei empiriske døma blir i hovudsak henta frå dei største religionane (hinduisme, buddhisme, 
kristendom, islam) og frå dei religionar som det blir undervist om i RELV105. 
 

RELV105 Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og 
norrøn og samisk religion 
Emneansvarlig: Stipendiat Jane Skjoldli 

I dette emnet blir du kjent med en rekke religioner som nå er utdødde, men som har spilt en 
stor rolle i religionshistorien. Studiet av religionene i det gamle Mesopotamia, Egypt og blant 
grekerne og romerne i antikken fører inn i en svunnen verden av forestillinger, ritualer og 
institusjoner som åpner øynene for religionenes mangfold og samtidig gir lange og 
tankevekkende perspektiver på Europas og Midtøstens historie. Norrøn og samisk religion er 
viktige deler av vår egen religionshistorie her i Norge. 
 
I disse religionene fantes det et mangfold av guder og andre makter. Disse ble ordnet av 
mennesketanken til systemer, og det ble diktet myter om dem. Mytene gav også svar på 
spørsmålene om verdens tilblivelse, hvordan og hvorfor mennesket ble skapt og om kriger og 
konflikter mellom gudene. De fortalte også om hva som var menneskets lodd og muligheter i 
livet, og hva det kunne vente seg etter døden. Gudene kunne hjelpe menneskene, men de 
krevde å bli tilbedt, og den vanligste måten å gjøre det på var gjennom offer, ikke minst 
blodige dyreoffer, og bønn. Gudene på sin side gjorde kjent sin vilje gjennom tegn som kunne 
tolkes av menneskene. 
 
Noen av disse religionene hadde profesjonelle presteskap som på herskerens vegne tok hånd 
om kulten av gudene; andre steder var gudsdyrkelsen mer demokratisk og desentralisert. 
Storslåtte templer ble ofte reist til ære for gudene, som Babylons ziggurater og Athens 
Akropolis. Årlige høytider fornyet båndene mellom guder og mennesker, og skapte også en 
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sterk fellesskapsfølelse menneskene imellom. Samtidig æret folk gudene i sine egne hjem 
(huskult), og noen steder samlet utvalgte skarer seg til hemmelighetsfulle innvielser. Både den 
enkeltes liv og død og statens virksomhet var innrammet av religiøse handlinger og 
forestillinger. Fortidenes mennesker kan ikke forstås om man ikke kjenner til deres religiøse 
verden, og det samme gjelder for samfunnet som helhet. 
 
 
 

RELV224 Hinduism (Lectures in English) 
Course responsible: Professor Knut A. Jacobsen 

 
The course looks at Hinduism, its history as well as the contemporary situation and 
investigates the plurality of Hindu traditions and problematizes ways of understanding this 
plurality. The goal of the course is to understand how different traditions in South Asia have 
influenced each other in numerous ways to give shape to the religious culture of the 
subcontinent. The focus is in particular on traditions of pilgrimage and salvific space, Yoga, 
rituals, traditions of goddess worship, and on the social context of Hinduism. 

 
 

RELV230 Religion and Media (Lectures in English) 
Course responsible: Stipendiat Jane Skjoldli 
 
From Egyptian hieroglyps to the internet and virtual worlds, the significance of media cannot 
be overstated for the history of religion(s). Various forms of media have shaped the 
trajectories of various religious traditions from their expressions. All have been arenas for 
transmission and enactment of religious ideas and ritual practice.  
 
Particular emphasis will be given contemporary developments and media as agents of 
religious change. Some of the questions we will address in the course are: How do new media 
affect established forms of religious authority? How are Muslims represented in Western 
media? What do morality scales in digital games have to do with religion? How have visual 
media shaped the history of Christianity – so often called a “scripture-based” religion? Can 
travel blogs tell us how people distinguish between pilgrims and tourists? What happens to 
religion when it is mediated? How can we understand the many ways in which media and 
religion affect one another, today as well as historically?  
 
The relationships between religion and media have engendered innumerable innovations over 
the past few years: Pope Francis and the Dalai Lama have Twitter accounts. Hindu puja 
services and sermons by Buddhist monks can be attended in online virtual worlds. Sikh 
hukamnama can be taken by smartphone apps. These are only a few examples that hint at a 
rich and to a large extent unexplored material.  
 
The term paper is an essay that gives students the opportunity to investigate their own 
selection of empirical material by means of concepts and theories in the course literature. The 
essay counts for 70 per cent of the final grade, while the remaining 30 per cent are granted on 
the basis of a critical book review. Both papers can be written in either English or a 
Scandinavian language. 
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RELV232 Verdensfilosofier 
Emneansvarlige: Professor Håkan Rydving og Professor Knut A. Jacobsen 
 
Filosofi finst i alle kulturar, men universitetskurs i filosofi gjeld nesten aldri noko anna enn 
vestleg filosofi i snevraste meining. I India, Kina og Midt-Austen har til dømes eigne 
filosofiske system blomstret i fleire tusen år, ofte innanfor religiøse tradisjonar. Disse 
filosofiske system utgjer ein viktig del av menneskehetens filosofiske arv og kurset i 
verdsfilosofiar gjev ein introduksjon til filosofiens historie i dei tre regionane. Fokus ligg 
særskilt på relasjonane mellom filosofi og religion og filosofi og rasjonalitet, og på 
epistemologi og korleis filosofiane har analysert forholdet mellom mennesket, verda og det 
guddommelege. 
 
Halvparten av kurset er ei innføring i regionale filosofiar i eit langt historisk perspektiv, med 
hovudvekt på India, Kina og Midt-Austen. For den andre halvparten vel kvar student eit 
spesialfelt, anten A) hinduisk og buddhistisk filosofi, B) jødisk og islamsk filosofi, eller C) 
konfutsiansk og ny-konfutsiansk filosofi. 
 
Våren 2018 blir det forelesingar om hinduisk og buddhistisk filosofi, om konfutsiansk og ny-
konfutsiansk filosofi, og om jødisk og islamsk filosofi. 
 
 

RELV236 Reformations in Europe (Lectures in English) 
Course responsible: Professor István Keul 
 
The course looks at stages and processes of the Protestant Reformation in two European 
regions: Scandinavia, with a focus on Norway, and East-Central Europe, with a focus on the 
Kingdom of Hungary. The reception of Luther's teachings resulted in complex, but different 
religious and socio-political dynamics in the selected countries. The Reformation in Norway 
was rather slow and its institutionalization late, with a Lutheran Church Order introduced only 
in 1607. The processes of religious reform in multi-ethnic Hungary were more diverse and 
radical, with the emergence of several successive reform movements around the middle of the 
sixteenth century and the development of Lutheran, Calvinist and Unitarian churches. The 
course offers an introduction in the cultural, social and political contexts, as well as a 
discussion of the most important stages and figures of the Reformation in these regions. In 
addition, the course looks at recent trends in Reformation historiography and the applicability 
of the confessionalization paradigm to the religious, social and political developments in early 
modern Scandinavia and East-Central Europe. 
 
 

RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap 
Emneansvarlig: Professor Michael Stausberg 
 
Dersom du ønsker å oppnå en bachelorgrad med spesialisering i religionsvitenskap, 
og slik kvalifisere for opptak til masterstudiet, må du ta RELVI250 Bacheloroppgave 
i systematisk religionsvitenskap. For å oppnå et fulltidsstudium bør RELVI250 
kombineres med ett av spesialiseringsemnene (som for eksempel RELV202SEM, 
RELV212, RELV213, RELV221, RELV224, RELV236), men det er ikke noe krav. 
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RELVI250 baserer seg på RELV101 Innføring i religionsvitenskap og de andre 
emnene på 100-nivå (RELV102, 103, 105). RELVI250 gir anledning til å 
systematisere den brede empiriske kunnskapen og å fordype den teoretiske 
diskusjonen fra 100-nivået. Dette skjer ved at du skriver en oppgave, den såkalte 
bacheloroppgaven. Tema velger du selv, men det må være av en systematisk karakter. 
Det vil si at du trekker inn empiriske eksempler tatt fra minst to forskjellige religiøse 
tradisjoner.  
 
Det tilbys frivillig veiledning ved valg av tema («åpen veiledning»). Ved et 
symposium presenterer studenter utkast til oppgavene sine, både for hverandre og for 
faglærerne. 
 
Emnet inneholder også en innføring i relaterte systematiske disipliner, nemlig 
religionspsykologi, religionssosiologi og religionsantropologi. Samtidig gis det en 
fordyping i sentrale begrep innenfor religionsforskning. Dette avholdes i form av fire 
seminarer (obligatorisk oppmøte). 
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Fagutvalet for religionsvitskap 
Fagutvalet for religionsvitskap ved UiB (FUR) er ei gruppe for og av studentar som ønskjer å 
skapa eit godt sosialt miljø for studentane ved religionsvitskap. Me arrangerer fagfestar, 
ekskursjonar og foredrag, og me har jamlege filmkveldar. Arrangementa våre er opne for alle, 
og fokuset vårt er først og fremst på å skapa eit godt sosialt fellesskap. Du treng altså ikkje 
vera ein ekspert i religionsfaget for å vera med på det som skjer! Informasjon om 
arrangementa vert lagt ut på heimesida og facebookgruppa vår (sjå under). 
  
I tillegg til å arrangera sosiale arrangement er fagutvalet religionsstudentane sitt talerøyr 
lenger opp i UiB-systemet. Leiaren av FUR er religionsstudentane sin representant i 
programrådet. 
 
Vil du vera med i fagutvalet? Me møtest om lag ein gong i månaden, og du vel sjølv kor 
mykje arbeid du er villig til å leggja ned. Som medlem får du ein sjanse til å vera med på å 
bestemma kva me skal arrangera og korleis, og du kan vera med på å påverka studiemiljøet 
ditt ved å ta opp saker som skal vidareformidlast til UiB. 
 
Fagutvalsarbeid er ei arbeidserfaring som dei fleste arbeidsgivarar ser svært positivt på. I 
tillegg kan arbeidet hjelpa deg med å få gode venner og kontaktar som kan vera gode å ha om 
du vil satsa på religionsvitskap i framtida. 
 
Meld deg inn i facebookgruppa vår, http://www.facebook.com/groups/furbergen/ for å halda 
deg oppdatert på kva som skjer! Vil du vera med i fagutvalet, har du idear om kva fagutvalet 
kan/bør gjera eller har du saker du vil at me skal ta opp med fakultetet? Då kan du kontakta 
oss på fur@uib.no.  
 
 
Med venleg helsing 
Fagutvalet for religionsvitskap ved UiB 
fur@uib.no 
 


