Kursplan

De ortodoxa kyrkorna från bysantinsk tid till idag
(7,5 hp)
Eastern Orthodox Churches from Byzantium to the Present (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0314

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att A-kursen, Introduktion i filosofi och teologi
(30 hp), är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
• ha en överblick över östkyrkorna och deras historia i grunddrag från bysantinsk tid till nutid;
• kunna beskriva förhållande mellan östkyrkorna och statsmakten genom historien;
• kunna beskriva grunddragen av förhållandet mellan östkyrkorna och andra kyrkor genom
historien;
• kunna beskriva översiktligt samspelet mellan den kulturhistoriska utvecklingen och
östkyrkornas självgestaltning i olika samhällen.

Innehåll
De ortodoxa östkyrkorna gör anspråk på att vara den historiska fortsättningen av den bysantinska
riks-kyrkan med rötter i de apostoliska urförsamlingarna. Dessa kyrkor förvaltar inte bara ett rikt
arv från den kristna antiken utan är också viktiga kulturella och politiska aktörer globalt och
regionalt. I vår samtid pågår en ny viktig förändring när dessa national-kyrkor försöker finna sin
roll i en allt mer globaliserad värld.

Undervisning och examination
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. Examinationen sker
genom skriftliga inlämningsuppgifter.
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