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I Allāhs navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige 

Velsignelser og fred være med Profeten Muḥammad, hans familie og ledsagere 

1. INDLEDNING 

Dette er en beskrivelse af reglerne for undervisningsforløbet Grunduddannelse i islamiske studier 

baseret på en gennemgang af Kompendium af Islamiske Tekster – del 1. De følgende regler er 

gældende indtil en anden ordning introduceres. 

1.1 Uddannelsesdel, fag og år 

Undervisningsforløb i Kompendium af Islamiske Tekster – del 1, 2017-ordningen. 

1.2 Indholds- og målbeskrivelse 

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå: 

› grundigt indblik i centrale dele af islams grundlæggende lære på tværs af de islamiske 

videnskaber 

› indblik i betydningsfulde begivenheder fra Profeten Muḥammads  liv 

› indblik i den grundlæggende islamiske troslære, særligt iht. ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah, 

samt evner til at videreformidle viden derom 

› færdigheder i at kunne udføre de grundlæggende islamiske tilbedelseshandlinger (iht. 

Ḥanafī skolen) og i at kunne forklare den grundlæggende islamiske troslære 

› færdigheder i at praktisere og formidle viden om Profetens Sunnah  i forskellige 

hverdagssituationer 

› færdigheder i at recitere og forstå udvalgte kapitler fra den hellige Koran 

› færdigheder i at fremsige anråbelser (du‘ā’) med udgangspunkt i Koranen og Sunnah 

› tilstrækkeligt indblik i videnskaben om koranrecitation til at kunne udtale alle arabiske 

bogstaver med korrekt udtale 

› tilstrækkeligt indblik i de tidligste muslimers betydning, i lyset af de islamiske kildetekster 

› tilstrækkeligt indblik i de korrekte manerer for at studere de islamiske videnskaber 



1.3 Ikrafttræden 

Studieordningen træder i kraft d. 1. juli 2017. Studerende der optages til undervisningsforløbet 

eller aflæggelse af eksamen hos IslamAkademiet efter d. 1. juli 2017 studerer og aflægger eksamen 

efter denne ordning. 

1.4 Adgangskrav 

Adgang til studiet har enhver, som opfylder de almindelige betingelser for ansvarlighed (dvs. er 

blevet kønsmoden og være forstandig) eller er fyldt 15 år inden studiestart. 

Det er et krav at studerende behersker dansk på et passende niveau. 

1.5 Varighed 

Undervisningsforløbet Grunduddannelse i islamiske studier er normeret til 1 årsværk, opdelt i 

fire moduler eller semestre. 

1.6 Diplom 

Ved fuldførelse af alle fire moduler med eksaminer bestået hos IslamAkademiet udsteder 

akademiet et diplom for gennemførelsen af undervisningsforløbet, som en officiel autorisation og 

tilladelse (ijāzah) til at undervise i Kompendium af Islamiske Tekster – del 1. 

Studerende som har studeret Kompendium af Islamiske Tekster – del 1 ved selvstudium eller hos 

en underviser uden for IslamAkademiet, skal aflægge eksaminerne hos IslamAkademiet for at få 

en autorisation og få udstedt et diplom.  

1.7 Studieelementer 

Grunduddannelse i islamiske studier er tilrettelagt således at undervisningsforløbet gennemføres 

over fire moduler, med eksaminer ved afslutningen af hvert modul. Hvert modul omfatter et sæt 

af artikler fra Kompendium af Islamiske Tekster – del 1, og er opdelt således: 

 Modul 1: Tekster 1-5 

 Modul 2: Tekster 6-8 

 Modul 3: Tekster 9-14 

 Modul 4: Tekster 15-20 



Eksaminer afholdt af IslamAkademiet tager udgangspunkt i den anbefalede fordeling af 

teksterne. 

1.8 Dispensation 

Der kan dispenseres i forhold til tekst nr. 7 »Islamisk tilbedelse – En introduktion«, i så fald at den 

studerende følger en anden lovskole og har studeret en lignende tekst iht. sin egen lovskole hos 

en kompetent underviser.  

Ansøgning om dispensation skal indsendes sammen med dokumentation. Ansøgningen skal 

desuden indeholde detaljer om underviserens navn, baggrund og kontaktoplysninger, samt den 

studerede teksts titel og forfatter. IslamAkademiet forbeholder sig retten til at kontakte den 

pågældende underviser for at få bekræftet oplysningerne. 

1.9 Rækkefølge 

Det er ikke et krav at de fire moduler fuldføres i en bestemt rækkefølge. Modulerne kan fuldføres 

i en vilkårlig rækkefølge, men hvis muligt, er det anbefalet at gennemføre modulerne i stigende 

rækkefølge.  

1.10 Øvrige bestemmelser 

Administrationen kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen. 

2. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

IslamAkademiets ledelse kan til enhver tid revidere studieordningen eller indføre yderligere 

regler eller procedurer efter behov. I så fald vil den reviderede ordning blive gældende. 

 

1. juli 2017 

IMRAN BIN MUNIR HUSAYN 

Leder af IslamAkademiet 


