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1. Mål
1.1. Beskrivning av utbildningen på grundnivå
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på
nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studentens




förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att




söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
följa kunskapsutvecklingen
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

1.2. Mål enligt nationell examensbeskrivning
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten


visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten





visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används
 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens

1.3. Lokala mål
Utbildningen i teologi vid EHS syftar till förståelse av religionens roll i historien och
samtiden, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt, samt i relation till natur och ekologi. Det teologiska studiet
är viktigt inte bara för blivande pastorer, präster och religionskunskapslärare. Kulturarbetare, journalister och många andra behöver kunskap om religionen som samhälls- och
kulturfenomen i vår närhet och i världen i stort – liksom kunskap om vad religion är i sig
och vad den betyder för människor. Att läsa teologi vid EHS innebär ett brett studium av
till exempel mångtusenåriga skrifter och traditioner, religionsbeteendevetenskap, etiska
problem, genusfrågor och spiritualitetens roll i kyrka och samhälle och vad den betyder
för människor. Teologin utgör sålunda en viktig utgångspunkt för förståelsen av mänskligt liv, och samhällets utveckling och hållbarhet. För blivande pastorer och präster
handlar det också om att utveckla en förmåga att gestalta teologisk kunskap i olika
sammanhang.
Student som får kandidatexamen i teologi vid EHS ska genom befintliga kurser och ett
självständigt examensarbete


utveckla förståelse för och kunskap om väsentliga områden av teologin, den vetenskapliga grunden, användbara metoder samt vara orienterad om aktuella forskningsfrågor



kunna i ett teologiskt perspektiv identifiera, strukturera och analysera situationer,
frågeställningar och grundläggande sammanhang



ha förmåga att självständigt inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa
problem



när så förväntas, kunna gestalta teologisk kunskap i olika kyrkliga, akademiska och
samhälleliga sammanhang



kunna muntligt och skriftligt redogöra för information, problem och lösningar, samt
diskutera detta med olika målgrupper



visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och religiösa aspekter
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förstå kunskapens roll i akademi, kyrka och samhälle, samt människors ansvar för
hur den används



ha insikt om sitt behov av fortsatt kunskapsinhämtning och kompetensutveckling

2. Program

Programmet har två huvudsakliga inriktningar – allmän religionsvetenskap och teologi
eller inriktning mot östkyrkliga studier.

2.1. Inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi
Programmet, med inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi, har teologi som
huvudområde med kurserna sammanförda inom ämnesområdena bibelvetenskap med
religionshistoria, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi med beteendevetenskap. Kurser från kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter och demokrati och i
inriktningen mot Östkyrkliga studier kan också ingå i utbildningen inom ramen för de 30
högskolepoäng som kan ingå i examen från annat relevant huvudområde. Det teologiska
programmet med inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi innefattar fyra
delar som ger studenten en successiv progression genom studier på bas-, fortsättningsoch fördjupningsnivå. Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng
inom ett ämnesområde som studenten läst på både fortsättnings- och fördjupningsnivå
och minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå.
Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och
olika former av seminarie- och gruppövningar. Föreläsningar ger ofta mer av översikt,
medan seminarie- och gruppövningar syftar till att träna studenten i att göra självständiga och kritiska bedömningar, samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet
för utbildningen.
Programmet syftar till att säkra en bredd i utbildningen samtidigt som ämnesfördjupning säkerställs parat med progression vad gäller studentens färdigheter och förhållningssätt.

2.2. Inriktning mot östkyrkliga studier
Programmet, med inriktning mot östkyrkliga studier, har teologi som huvudområde med
kurserna sammanförda integrerat inom ämnesområdet östkyrkliga studier i samverkan
med ämnesområdena inom inriktningen mot allmän religionsvetenskap och teologi.
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Inom ämnesområdet återfinns studier kring bibeln, kyrkohistorien (särskilt patristik),
liturgik och ecklesiologi. Kurser från kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter och
demokrati kan också ingå i utbildningen inom ramen för de 30 högskolepoäng som kan
ingå i examen från annat relevant huvudområde. Programmet ger studenten en successiv progression genom studier på bas-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Studierna
avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng inom ämnesområdet.
Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och
olika former av seminarie- och gruppövningar. Föreläsningar ger ofta mer av översikt,
medan seminarie- och gruppövningar syftar till att träna studenten i att göra självständiga och kritiska bedömningar, samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom ämnesområdet.
Programmet syftar till att säkra en bredd i utbildningen samtidigt som ämnesfördjupning säkerställs parat med progression vad gäller studentens färdigheter och förhållningssätt.

2.2.1. Collegeprogrammet med inriktning mot östkyrkliga studier
Collegeprogrammet sker i samverkan med Sankt Ignatios folkhögskola och
omfattar 60 hp på basnivå inom ämnesområdet östkyrkliga studier och minst
40 veckors studier inom folkhögskolan.

3. Examen

Programmet leder fram till kandidatexamen, 180 högskolepoäng, på engelska benämnd
Bachelor of Theology, 180 credits.

3.1. Inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi
I examen skall ingå ett minimum av ämnesområden och samlad högskolepoäng enligt
följande:
Baskurser
Fortsättningskurser
Fördjupningskurser

4 ämnesområden, 30 hp
3 ämnesoråden, 45 hp
2 ämnesområden, 30 hp
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Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng inom ett delområde
som studenten läst på både fortsättnings- och fördjupningsnivå, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå.
30 högskolepoäng från annat relevant huvudområde kan ingå i examen.

3.2. Inriktning mot östkyrkliga studier
I examen skall ingå följande delar:
Baskurser
Fortsättningskurser

Fördjupningskurser

60 hp inom östkyrkliga studier eller liknande som kan läsas
inom collegeprogrammet eller som enskilda kurser.
45 hp antingen inom (a) östkyrkliga studier med bibelveten
skap och östkyrkliga studier med kyrkohistoria (särskilt pa
tristik), eller (b) östkyrkliga studier med liturgik och östkyrk
liga studier med ecklesiologi. Under (a) kan också ingå ämnes
området bibelvetenskap och kyrkohistoria. Under (b) kan
också ingå praktisk teologi med beteendevetenskap och sys
tematisk teologi.
30 hp antingen inom (a) östkyrkliga studier med bibelveten
skap eller (b) östkyrkliga studier med kyrkohistoria (särskilt
patristik), eller (c) östkyrkliga studier med liturgik eller (d)
östkyrkliga studier med ecklesiologi. Under (a) kan också ingå
ämnesområdet bibelvetenskap och under (b) kyrkohistoria.
Under (c och d) kan också ingå praktisk teologi med beteende
vetenskap och systematisk teologi.

Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng inom ett delområde
med anknytning till östkyrkliga studier som studenten läst på både fortsättnings- och
fördjupningsnivå, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå.
30 högskolepoäng från annat relevant huvudområde kan ingå i examen.

4. Behörighet

EHS tillämpar grundläggande behörighet som krävs till all högskoleutbildning.
Student kan också antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under
förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

5. Examination

Som examination används skriftliga prov (tentamina), PM (skriftliga inlämningsuppgifter) och olika former av muntliga redovisningar.
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6. Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs skall som betyg användas något av
följande betygsgrader: A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande,
E = Till-räcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig. Den som godkänts
i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

6. Övergångsregler

Studenter som påbörjat sin utbildning för kandidatexamen före 2015-07-01 kan avsluta
sin utbildning med examen enligt de då gällande examensreglerna.
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