Hjemmeoppgaver (eksamen) våren 2020
Frister for innlevering av besvarelser på skriftlige hjemmeoppgaver i RVI dette
semesteret er:
RVI1010: 14. mai før kl. 14.00 (NB! skal leveres som PDF via
Inspera, ikke i papirform. Informasjon gis på e-post.)
RVI1030: 14. mai før kl. 14.00 (NB! skal leveres som PDF via
Inspera, ikke i papirform. Informasjon gis på Blackboard.)
RVI1040: 14. mai før kl. 14.00 (NB! skal leveres som PDF via
Inspera, ikke i papirform. Informasjon gis på Blackboard.)
RVI1050: 14.mai før kl. 14.00
RVI2125: 14. mai før kl. 14.00
RVI2185: 14. mai før kl. 14.00
RVI3010: 14. mai før kl. 14.00
RVI3110: 14. mai før kl. 14.00
RVI3111: 14. mai før kl. 14.00
RVI3600: 14. mai før kl. 14.00

Innlevering:
• Besvarelser i RVI1010, RVI1030 og RVI1040 skal leveres via Inspera.
• Besvarelser i RVI1050, RVI2125, RVI2165, RVI2185, RVI3010, RVI3020,
RVI3110, RVI3111 og RVI3600 skal enten leveres inn hos instituttets
administrasjon på Låven innen kl. 14:00 eller være instituttet i hende pr. post
angitte dag (postadresse: NTNU, Dragvoll, Institutt for filosofi og
religionsvitenskap, 7491 Trondheim). Hver student leverer i tillegg forside til
hjemmeoppgaven, samt en erklæring om at oppgaven er studentens eget
arbeid. Erklæringsskjemaet leveres separat.
• Det er ikke anledning til å sende inn besvarelser pr. e-post.
Fristen er endelig, det er ikke anledning til å levere besvarelser etter kl. 14.00.
Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon kontaktes
FØR fristen.

RVI1010 Religionsteori
Våren 2020
Hjemmeoppgaven (eksamen) publiseres / er publisert i Inspera
Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap.
Besvarelsen skal være på 2500-3000 ord, og leveres digitalt via Inspera:
https://ntnu.inspera.no/
Alle studenter SKAL sette seg inn i rutinen for innlevering av hjemmeeksamen i god
tid før fristen for innlevering:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Det er ikke anledning til å levere besvarelse i papirform eller via e-post. Besvarelsen
må leveres i PDF-format i Inspera. Studenten er selv ansvarlig for at opplastet
besvarelse er riktig versjon i lesbart format.
Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter gitt
klokkeslett.
NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon
kontaktes FØR fristen.

_____________________________________________

RVI1030 Midtøstens religioner
Våren 2020
Hjemmeoppgaven (eksamen) publiseres / er publisert i Inspera
Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap.
Besvarelsen skal være på 6000 ord, og leveres digitalt via Inspera:
https://ntnu.inspera.no/
Alle studenter SKAL sette seg inn i rutinen for innlevering av hjemmeeksamen i god
tid før fristen for innlevering:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Det er ikke anledning til å levere besvarelse i papirform eller via e-post. Besvarelsen
må leveres i PDF-format i Inspera. Studenten er selv ansvarlig for at opplastet
besvarelse er riktig versjon i lesbart format.

Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter gitt
klokkeslett.
NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon
kontaktes FØR fristen.
_________________________________________________________________

RVI1040 Sør-Asias religioner
Våren 2020
Hjemmeoppgaven (eksamen) publiseres / er publisert i Inspera
Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap.
Besvarelsen skal være på 6000 ord, og leveres digitalt via Inspera:
https://ntnu.inspera.no/
Alle studenter SKAL sette seg inn i rutinen for innlevering av hjemmeeksamen i god
tid før fristen for innlevering:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter

Det er ikke anledning til å levere besvarelse i papirform eller via e-post. Besvarelsen
må leveres i PDF-format i Inspera. Studenten er selv ansvarlig for at opplastet
besvarelse er riktig versjon i lesbart format.
Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter gitt
klokkeslett.
NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon
kontaktes FØR fristen.

RVI1050 – Innføring i kristendommen
Våren 2020
Hjemmeoppgaven (eksamen) publiseres senere i semesteret.
Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap. Besvarelsen skal være på 3000-4000 ord, og
leveres i tre eksemplarer hos instituttets administrasjon. Hvert eksemplar leveres
med instituttets forside, sammenstiftet med én stift og uten plastomslag.
Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter
gitt klokkeslett.
NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon
kontaktes FØR fristen.

_____________________________________________
RVI2125 – Vestlig samtidsreligion
Våren 2020
Bokmål:
Enten
Du skal samle inn et åpent tilgjengelig materiale. Dette kan være fra åpne sider
på internett, fra litteratur, musikk, film, eller spill. Materialet skal analyseres ved
hjelp av metodikk og teorier som er tilgjengelig i pensumlitteraturen. Du må
samle inn et fornuftig utvalg på en slik måte at det kan svare på de mer
spesifikke problemstillingene du lager selv.
Du skal anvende pensumlitteraturen bredt og relevant. Store deler av
litteraturen bør tas i bruk, og du skal demonstrere at du behersker den. Sosiale
og kulturelle betingelser skal være en del av besvarelsen. Alt dette legger noen
føringer på hva som er godt, relevant materiale og gode problemstillinger.
Eller
Finn eksempler på apokalyptisk og/eller ekstremistisk diskurs i åpent tilgjengelig
materiale. Materialet bør også inkludere konspirasjonsteoretisk innhold. Du må
skaffe tilstrekkelig mengde relevant materiale til å bruke elementer fra
diskursanalyse til å analysere det. Bruk ytterligere den relevante delen av
pensumlitteraturen til å 1) velge faglige problemstillinger å diskutere materialet
opp mot, og 2) sette diskursen og analysen inn i sosio-historisk og kulturell
kontekst.

Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap. Besvarelsen skal være på 6000 - 8000 ord,
og leveres i tre eksemplarer hos instituttets administrasjon. Hvert eksemplar leveres
med instituttets forside, sammenstiftet med én stift og uten plastomslag.
Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter
gitt klokkeslett.
NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon
kontaktes FØR fristen.

Nynorsk:

Anten
Du skal samle inn eit opent tilgjengeleg materiale. Dette kan vere frå åpne sidar
på internett, frå litteratur, musikk, film, eller spel. Materialet skal analyserast ved
hjelp av metodikk og teoriar som er tilgjengeleg i pensumlitteraturen. Du må
samle inn eit fornuftig utval på ein slik måte at det kan svare på dei mer
spesifikke problemstillingane du lager sjølv.
Du skal nytte pensumlitteraturen breitt og relevant. Store delar av litteraturen
bør , og du skal demonstrere at du meistrer han. Sosiale og kulturelle vilkår skal
vere ein del av svaret. Alt dette legg nokre føringar på kva som er godt, relevant
materiale og gode problemstillingar.

Eller
Finn døme på apokalyptisk og/eller ekstremistisk diskurs i opent tilgjengeleg
materiale. Materialet bør også inkludere konspirasjonsteoretisk innhald. Du må
skaffe tilstrekkeleg mengde relevant materiale til å nytte element frå
diskursanalyse til å analysere det. Nytt ytterligere den relevante delen av
pensumlitteraturen til å 1) velgje faglege problemstillingar å diskutere materialet
opp mot, og 2) setje diskursen og analysen inn i sosio-historisk og kulturell
kontekst.
Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap. Besvarelsen skal være på 6000 – 8000 ord,
og leveres i tre eksemplarer hos instituttets administrasjon. Hvert eksemplar leveres
med instituttets forside, sammenstiftet med én stift og uten plastomslag.

Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter
gitt klokkeslett.
NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets administrasjon
kontaktes FØR fristen.

RVI2185 – Norsk islam: Institusjoner, disipliner og skoler i
historisk perspektiv
Spring 2020
Oppgaven skal omhandle et valgt tema i henhold til islamske institusjoner, disipliner
og skoler, og fokusere på betydningen av teori og begreper. Samme gjelder hvis
temaet er relatert til kunstneriske uttrykk. Spørsmål knyttet til faktorer for kontinuitet
og endring i ulike kontekster kan også inngå.
Avhengig av tema og valg av kilder kan fokus på teori og begreper gjelde enten både
forskningslitteraturen og kildematerialet, eller en av de to kildetypene.
Oppgaven skal behandle ca. 1500 sider pensum eller annen akademisk
litteratur/primærkilder, avhengig av valgt tema.
Eksakt litteratur og tema bestemmes i forbindelse med de 2 obligatoriske
presentasjoner av oppgaven i kursets seminarier.
Antall ord: ca. 8000.

The assignment should primarily be solved based on the reading list. Other
academically equivalent literature can be used supplementary. The assignment has
to follow the rules of academic writing common in Religious Studies.
The assignment should be 8000 words, and delivered in two copies at the
department. Each copy should be single stapled and without a sheet protector.
Deadline for submission: May 14th 2020 at 14.00. It is not allowed to deliver after
14.00. NB! You must contact the Department before the deadline if technical
problems, illness or similar occur.

__________________________________________

RVI3010 Vitenskapsteori og teoriarbeid
Våren 2020
Bokmål:
Skriv omtaler av to bøker fra pensum. Hver omtale må være på minst 3,500 ord og
må følge kravene til akademiske bokomtaler. Omtalene skal, i prinsipp, kunne utgis.
Hver omtale må inneholde de følgende elementene:
1. en oppsummering av drøftinga i boka;
2. relevant informasjon om forfatteren/forfatterne eller redaktøren(e) av boka;
3. en oppsummering av innholdet (inkludert definisjoner av viktige begreper,
teoretiske paradigmer, og metoder brukt i boka);
4. en vurdering av bokas styrker og svakheter;
5. en vurdering av boka sett i sammenheng med annen litteratur som er relevant til
bokas tema (sistnevnte kan begrenses til pensumet);
6. en identifisering av bokas publikum – det publikum den er ment for, så vel som
dens mulige publikum.

Oppgaven skal primært løses på grunnlag av pensumlitteraturen. Annen faglig
likeverdig litteratur kan trekkes inn som supplement. Oppgaven må følge kriterier for
akademisk skriving i religionsvitenskap.
Besvarelsen skal være på 6000 - 8000 ord, og leveres i to eksemplarer hos
instituttets administrasjon. Hvert eksemplar leveres med instituttets forside,
sammenstiftet med én stift og uten plastomslag.
Innleveringsfrist: 14. mai 2020 kl. 14:00. Det er ikke anledning til å levere etter gitt
klokkeslett. NB! Ved tekniske problemer, sykdom e.l. skal instituttets
administrasjon kontaktes FØR fristen.

