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Upprop för grundkursen 

”Grundkursen i religionsvetenskap” kan läsas under olika kurskoder. Vägen in i relig-

ionsvetenskapen vid LiU går via flera kurser (som samläses). Här finns information om 

upprop för respektive kurs. 

Upprop 1 

Kursen/erna: 

• Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp (790G61) 

• Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddh-

ism, 7.5 hp (790G78) 

• Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp (92RE13) 

• Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp (93RE19) 

 

Plats: Gå till https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html och sök efter den 

kurs du vill få fram schemat för. (P g a coronapandemin kan sena ändringar av lokaler 

förekomma och det är därför bäst att kolla senaste uppdateringen via denna länk.) 

 

Tid: 24/8, kl 8:15 

Upprop 2 

Kursen/erna: 

• Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära 

livsåskådningar, 7.5 hp (790G75) 

 

Plats: Gå till https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html och sök efter den 

kurs du vill få fram schemat för. (P g a coronapandemin kan sena ändringar av lokaler 

förekomma och det är därför bäst att kolla senaste uppdateringen via denna länk.) 

 

Tid: 27/9, kl 9:15 

Upprop 3 

Kursen/erna: 

• Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp (790G39) 

• Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp (92RE23) 

• Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp (93RE29) 

 

liu.se/arti-

kel/kartor har 

kartor som gui-

dar dig till 

nämnd kurslo-

kal. 

https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html
https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html
https://liu.se/artikel/kartor
https://liu.se/artikel/kartor
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Plats: Gå till https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html och sök efter den 

kurs du vill få fram schemat för. (P g a coronapandemin kan sena ändringar av lokaler 

förekomma och det är därför bäst att kolla senaste uppdateringen via denna länk.) 

 

Tid: 1/11, kl 10:15 

Upprop 4 

Kursen/erna: 

• Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp (790G74) 

 

Plats: Gå till https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ri1Q7.html och sök efter den 

kurs du vill få fram schemat för. (P g a coronapandemin kan sena ändringar av lokaler 

förekomma och det är därför bäst att kolla senaste uppdateringen via denna länk.) 

 

Tid: 6/12, kl 9:15 
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