Kursplan

Katolsk sociallära: en översikt (7,5 hp)
Catholic Social Teaching - an Overview (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) och FILOSOFI (samhällsfilosofi)
Kurskod: 0239

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i
filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord. Kursen ges på engelska.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
§ på ett övergripande sätt kunna redogöra för några av den katolska sociallärans centrala
frågeställningar;
§ förstå sambandet mellan katolska kyrkans sociallära och samtida- eller historiska
utmaningar, samt kunna analysera hur dessa förhåller sig till varandra;
§ kunna beskriva skillnaden mellan katolska- och andra kristna trossamfunds sätt att analysera
och arbeta med frågor som berör samhället, sociala- och rättvisefrågor.

Innehåll
Kursen ger en historisk, teoretisk och praktisk översikt över katolska kyrkans socialetiska principer
och teman. Den utforskar metoder för socialt ansvar genom studiet av den moderna katolska
kyrkans socialetiska officiella dokument de senaste hundra åren. Kursen belyser även samtida
ämnen som valmöjligheter för de fattiga, rättvisa och fred, värdigt arbete, det mänskliga livets
okränkbarhet och personens värdighet. Ämnena är illustrerade med tillämpade katolska och sociala
handlingsexempel. Kursen kommer även kortfattat belysa de ortodoxa och protestantiska
kyrkosamfundens socialetiska principer och teman.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisning ges i form av föreläsningar samt litteratur och diskussionsseminarier. Kursen
examineras genom inlämnande av ett PM (à 4-6 sidor) samt genom en muntlig tentamen vid
kursens slut.
Undervisning och examination på halvdistans

Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Undervisning ges i form av föreläsningar och
diskussionsseminarier på nätet. Viss handledning per telefon kan förekomma. Examination sker
genom under kursens lopp inlämnat PM (à 4-6 sidor) samt genom en muntlig tentamen vid kursens
slut.
Fortlöpande aktivt deltagande i diskussionerna under kursens lopp fordras av alla deltagare
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