Studer islam ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo) har siden 2011 tilbudt studieemner innenfor
islamsk teologi, etikk og filosofi. I vårsemesteret 2020 tilbyr vi hele tre emner på masternivå,
samt ett bacheloremne. Det er mulig å ta masteremnene som enkeltemnestudent. Se
informasjon om hvordan en melder interesse under de respektive studieemnene (frist: 15.
desember).
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Masteremner




RESA4211: Islamsk teologi og filosofi (lærer Safet Bektovic)
RESA4217: Koranlesning (lærer Nora S. Eggen)
LES4360: Islamsk omsorgsarbeid (lærer Naveed Baig)

Bacheloremner


RESA2000: Islam, ritualer og estetikk (lærer Safet Bektovic)

EMNER PÅ MASTERNIVÅ
RESA4211 Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler
Dette oversiktskurset har to hoveddeler: I den første delen diskuteres forholdet mellom
teologi, filosofi og rettsvitenskap og temaer som åpenbaringsbegrep, predestinasjon, fri vilje
og fornuft. I den forbindelse blir også sunni-, shia- og sufiretninger og deres innbyrdes
diskusjoner, presentert ved eksempler. Den andre delen fokuserer på den moderne utvikling
hvor man diskuterer nytenkning av islamsk ortodoksi og tradisjon, islams forhold til
moderniteten og det sekulære samfunn, kunnskapsbegrepet, forholdet mellom moderne
islamsk filosofi og vestlig filosofi – alt belyst ved utvalgte moderne reformtenkere.
flere emner 

RESA4217 Koranlesning
Målet for dette kurset er å gi innsikt i ulike aspekter ved Koranen som historisk tekst, som
levende tradisjon og som konstituerende tekst for islam som religion og kultur. Vi tar opp
korantekstens ulike funksjoner og betydninger både i og utenfor islamske tradisjoner.
Sentrale tema er tekstens historie og overlevering, struktur og oppbygning, språk og litterær
form. Vi får et overblikk over innholdet i Koranen, og vi skal gå dypere inn i enkelte vers og
tematikker. Kurset tar for seg tolkningsmetoder og tolkningstradisjoner, og studentene skal
også selv reflektere over egen og andres lesning av koranteksten
LES4360 Islamsk omsorgsarbeid
Kurset gir en helhetlig forståelse av islamsk sjelesorg og omsorgspraksis i nordisk kontekst.
Studieemnet redegjør for omsorgens betydning og grunnlag innen islamsk teologi og praksis
– i lys av andre islamske disipliner som fiqh, filosofi, etikk, og mystikk. Emnet gir kunnskap
om Koranen og hadith som hovedkilder til åndelig omsorg, omsorgsarbeid i islams historie,
islamske syn på lidelse, sykdom, tap og død, og islamsk spiritualitet i et omsorgsperspektiv.
Praktiske øvelser knyttet til islamsk omsorgsarbeid i fengsel og på sykehus inngår i kurset.
EMNE PÅ BACHELORNIVÅ
RESA2000 Islam, ritualer og estetikk
Kursets mål er å skape en teoretisk forståelse av muslimske praksiser og de
estetiske/kunstneriske uttrykk for islam. Ritualene spiller en sentral rolle i islam. Utover det
å ha en religiøs og identitetsmessig funksjon, har mange av de etablerte ritualene og
praksisene også en estetisk dimensjon. Eksempler på sammenheng mellom det religiøse, det
sosiale og det estetiske finner vi i arkitektur, moskébygning, boliginnredning, håndverk,
påkledning osv. Omvendt er det et klart spenningsforhold mellom deler av ortodoks islam og
visse kunstformer som billedkunst, skulptur og delvis musikk.

ANDRE EMNER
I tillegg til de nevnte islam-emnene har også flere andre studieemner ved fakultetet en
betydelig islamkomponent (for eksempel TFF1004 Hellige tekster).
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