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En riktig utbildning
- EN VACCINATION MOT FÖRDUMNING
DET PERMANENTA INFORMATIONS- och
nyhetsflödet som omger oss kan göda illusionen att vi har större kunskap, djupare
förståelse och bättre färdigheter att lösa
världens utmaningar än vad alla generationer före oss har haft. Men så är inte fallet.
De senaste åren har lärt oss att vi lever i ett
klimat där lögner trivs bättre än sanningen,
konspirationsteorier sprider sig snabbare
än fakta och ytliga uppfattningar övertygar
mer än beprövad erfarenhet.
DET ÄR ETT enkelt recept för att bli eller
förbli dum. Det finns gott om människor
som erbjuder sig att tänka i vårt ställe. Vi
behöver bara följa dem på sociala medier,
gilla deras värderingar för att sedan kunna
njuta av den trygga känslan att tillhöra ett
större sammanhang.
EN RIKTIG UTBILDNING, som den som
vi erbjuder på Newmaninstitutet, går den
omvända vägen. Den uppmanar först och
främst till att ifrågasätta sig själv och sina
egna fördomar och uppfattningar, inte an-

dras. Den sprider inte idéer man ska gilla
utan presenterar tolkningsmodeller att
brottas med. Den ger ingen mysig känsla
av tillhörighet utan formar självständiga
människor med en förmåga att bygga
mogna relationer och få genuina vänner.
OM MAN GENOMGÅR en krävande utbildning ska man inte bara utöka sin kunskap.
Man ska lära sig att tänka självständigt och
kritiskt, ställa de avgörande frågorna och
de nödvändiga följdfrågorna, bry sig om
detaljerna och samtidigt behålla en känsla för de stora sammanhangen. En riktig
utbildning skapar inte någon besserwisser
och inga karriärister, utan människor med
självinsikt som söker kunskap på djupet för
att kunna bidra till att skapa en bättre värld
på riktigt.
Välkommen till
Newmaninstitutet!
Philip Geister
Rektor
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FYRA STUDENTERS ERFARENHETER

Fyra studenters
erfarenheter
KARIN
EDEBOL EEG-OLOFSSON

DAG
HEINRICHOWSKI

HÖSTTERMINEN 2017 BÖRJADE jag mina studier vid
Newmaninstitutet med inriktning på filosofiprogrammet. Jag
har bakom mig ett drygt 45-årigt yrkesliv som läkare; jag är
överläkare och docent på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Existentiella frågor har fångat mig så länge jag kan minnas.
Åren på Newmaninstitutet har gett mig mycket ny kunskap
och mycket glädje. Institutet erbjuder ett rikt utbud av
intressanta kurser, kunniga lärare, god studentgemenskap,
ett rikhaltigt bibliotek och en lugn och välkomnande atmosfär.
För mig är Newmaninstitutet en pärla bland lärosäten.

EN KATOLSK HÖGSKOLA för teologi, filosofi och kultur är
inte det första man förknippar med Sverige. År 2013 kom
jag till Uppsala och fick upptäcka att Norden är mycket mer
än köttbullar och IKEA. Att plugga på Newmaninstitutet
öppnade många nya horisonter: att dyka in i olika tänkesätt
inom filosofi och teologi, diskutera med studenter från olika
länder och olika traditioner samt att relatera studierna till vår
tids frågor.
I detta fanns också mötet med den ignatianska spiritualiteten
– en fördjupning som hjälpt mig att växa som människa och
att våga inträda i Jesuitorden.
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LOUISE
SARELD

JOSEPH
RIZK

JAG VALDE ATT läsa på Newmaninstitutet eftersom jag är
intresserad av de eviga och allmängiltiga frågor som filosofin
undersöker. Att utifrån mitt stora kulturintresse dessutom
kunna kombinera filosofin med kulturstudier har passat mig
perfekt. Möjligheten att välja vilka kurser jag vill kombinera
för att ta en kandidat med filosofi som huvudämne ger stor
frihet och gör utbildningen speciell. Undervisningen håller
hög kvalitet, det ges stort utrymme för diskussioner och man
får tänka tillsammans. Att tänka rätt är stort, att tänka fritt är
större. På Newmaninstitutet uppmuntras man att tänka fritt.

MINA FEM ÅR som student på Newmaninstitutet har
präglats av intressanta lektioner och utmanande studier,
som inleddes när jag var 20 år gammal och utan större
erfarenhet av universitetsstudier. Högskolan hjälpte mig att
komma in i den akademiska verksamheten och uppnå de
höga kraven på kvalitet. Lärosätet har för mig varit en god
förberedelse för livet som katolsk präst. Är man intresserad
av filosofi eller teologi och söker en studieplats där lärarna
har mycket tid för studenterna, där alla har möjlighet att
diskutera under lektionerna och där miljön genomsyras av
en varm gemenskap, då är Newmaninstitutet ett självklart
val.
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UTBILDNINGSPROGRAM

Utbildningsprogram
KANDIDATEXAMEN I FILOSOFI
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG till alla som är intresserade av fördjupning i frågor om religion, filosofi och
vetenskap och omfattar 180 hp. De studenter som
börjar sina programstudier hösten 2021 väljer mellan
att läsa lokalt på helfart eller halvdistans på halvfart.
Kandidatprogrammet i filosofi omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Etik och samhällsfilosofi, 22,5 hp
• Filosofins historia, 30 hp
• Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori,
metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och
religion, 52,5 hp
• Två valbara kurser i filosofi, 15 hp
• Två valbara kurser i systematisk teologi, 15 hp
• Examensarbete, 15 hp

KANDIDATEXAMEN MED
FILOSOFI SOM HUVUDOMRÅDE
I DETTA PROGRAM på 180 hp ingår minst
90 hp i filosofi och minst 90 hp inom andra
ämnesområden, varav minst 30 hp inom
samma område. Kandidatexamen med filosofi
som huvudområde omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Sex kurser bland följande profilämnen:
kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi,
fundamentalteologi, vetenskapsteori,
logik samt naturvetenskap och religion,
45 hp
• Examensarbete, 15 hp
• Valfria kurser (varav minst 30 hp inom
samma område), 90 hp
Denna examensform ger större möjlighet att
räkna in studier från andra lärosäten i examen.

HÖGSKOLEEXAMEN I FILOSOFI
HÖGSKOLEEXAMEN I FILOSOFI riktar sig till alla som är intresserade av en fördjupning i frågor om
religion, filosofi och vetenskap. Inriktningen är densamma som för kandidatexamen i filosofi och
kandidatexamen med filosofi som huvudområde men omfattar 120 hp. I detta program ingår:
• A-kursen, 30 hp
• Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
• Två kurser i filosofins historia, 15 hp
• Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
• Examensarbete, 7,5 hp
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KANDIDATEXAMEN I TEOLOGI
UTBILDNINGEN ERBJUDER GRUNDLÄGGANDE kunskaper i filosofi och teologi, liksom kunskaper om olika
kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i till exempel konst, litteratur, film
och musik. De studenter som börjar sina programstudier hösten 2021 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller
halvdistans på halvfart. Kandidatprogrammet i teologi ges i två varianter:

VARIANT 1
• A-kursen, 30 hp
• Teologi, minst 120 hp, med fyra ingångar:
bibelvetenskaplig, 30 hp; historisk, 15/30 hp;
kulturell, 15/30 hp; systematisk-teologisk, 45 hp
• Filosofi, minst 15 hp
• Examensarbete, 15 hp

KANDIDATEXAMEN MED TEOLOGI
SOM HUVUDOMRÅDE
I DETTA PROGRAM på 180 hp ingår minst 90 hp i teologi och
minst 90 hp inom andra ämnesområden, varav minst 30 hp
inom samma område. Kandidatexamen med teologi som huvudområde omfattar:

• A-kursen, 30 hp
• Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
• Systematisk teologi, minst 15 hp
• Kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
• Examensarbete, 15 hp
• Valfria kurser (vara minst 30 hp inom samma område),
90 hp
Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid
andra lärosäten i examen.

VARIANT 2
• A-kursen, 30 hp
• Teologi, minst 105 hp, med fyra ingångar:
bibelvetenskaplig, 30/37,5 hp; historisk,
15/22,5 hp; kulturell, 15 hp; systematiskteologisk, 37,5 hp
• Filosofi, minst 30 hp
• Examensarbete, 15 hp

HÖGSKOLEEXAMEN I TEOLOGI
FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I teologi fordras 120
hp i teologi.
Utbildningsprogrammet ger viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på
utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med
teologi som huvudområde men omfattar 120
hp. I detta program ingår:

• A-kursen, 30 hp
• Kurser i teologi eller filosofi, minst 15 hp
• Kurser i teologi, minst 67,5 hp
• Examensarbete, 7,5 hp
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A-KURSEN / MASTERUTBILDNING

A-Kursen
INTRODUKTION TILL FILOSOFI OCH TEOLOGI
KURSEN GER EN introduktion till filosofins och
den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra
delkurser. Uppläggningen styrs av centrala
frågor inom filosofi och teologi som belyses
både systematiskt och historiskt. Deltagarna får
öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och
teser, att skriva vetenskaplig text, att använda
både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd
av viss undervisning inhämtas stora delar av
Bibelns innehåll.

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på
halvdistans (halvfart) under höstterminen 2021.
Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under
vårterminen 2022. Ingen nyintagning erbjuds
dock till vårterminen.
Lokal undervisning under höstterminen 2021:
måndagar, onsdagar, torsdagar 10.00–12.00;
tisdagar 10.30–12.30
Halvdistansundervisning med obligatoriska
träffar i Uppsala: 30 augusti (terminsstart), 28
september, 16 november och 14 december 2021;
3 februari, 3 mars, 21 april och 19 maj 2022
Kursledare: Fredrik Heiding, Ulf Jonsson,
Christine Zyka och Erik Åkerlund m. fl.

Nya medarbetare
ANNA HORNSTRÖM kommer från Falun där
hon tidigare arbetat som
forsknings- och utvecklingsstrateg på Högskolan
Dalarna. Med sina gedigna
kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete
kommer Anna att bidra till
Newman-institutets fortsatta utveckling som
akademisk miljö vilket gynnar både studier och
mänskliga möten.

VANJA ROMLIN är född i Kroatien. Som jurist och
teolog är hon intresserad av
hur rättsliga förhållanden styr
människors ansvarstagande för
miljön och för varandra. Vanja
kommer att utveckla ett nytt
studieprogram på Newmaninstitutet som ska belysa
sammanhanget mellan bland annat hållbarhet och
social rättvisa i linje med påven Franciskus encyklika Lovad vare du (Laudato si’).

Lärarna Erik Åkerlund och Tomas Orylski
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KURSER HÖSTTERMINEN 2021

KURSLISTA

MED KURSBESKRIVNINGAR
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KURSER ÖVER HELA ÅRET
A-KURSEN
Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden,
historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom
filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att
med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen
hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll.
För mer information om A-kursen, se förgående sida 10.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Fredrik Heiding m.fl.
UPPSATSSEMINARIET
Seminariet som startar höst- respektive vårtermin ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och
är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.
Lokal undervisning
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund
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KURSER ÖVER HELA HÖSTTERMINEN 2021
HISTORISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

ENGELSKA

ADVANCED READING COURSE: AUGUSTINE
Augustine (354–430 CE) was the most prominent Church
Father who wrote in Latin and his works profoundly influenced medieval thought. Encountering him through his
writings is an exciting, rewarding and challenging journey
for every student of Christianity. This course approaches
his legacy from a variety of perspectives through selections from his works, particularly The Confessions, The City
of God, On Christian Doctrine and On the Trinity.
Halvdistans
Kurs på avancerad kandidat- eller masternivå
Kursledare: Barbara Crostini (gästföreläsare förekommer
på kursen)

TEOLOGI

LATIN II
Kursen ger fördjupade kunskaper i det latinska språket,
avsedda att möjliggöra läsning, översättning och
förståelse av centrala texter i den katolska teologin och
liturgin samt enklare filosofiska och kulturella texter,
från både äldre tid och nutid. I kursen ingår övningar i
formlära och syntax, studium av latinska begrepp och
deras användning och läsning av olika slags latinska
texter. Denna kurs förutsätter grundläggande kunskaper från kursen Latin I (7,5 hp) eller motsvarande.
Halvdistans

Övre Slottsgatan i Uppsala
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MODUL 1

Modul 1
SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

MODERN ORTODOX TEOLOGI
Den östliga teologin är en betydelsefull gren
av den kristna traditionen med stort inflytande
även i väst. Kursen ger en kort översikt av historien men fokuserar på nutida ortodox teologi
med namn som Georges Florovsky, Vladimir
Lossky, Dumitru Staniloae, Christos Yannaras,
John Zizioulas och Kallistos Ware. Nutida
omprövning av förhållandet till väst tas också
upp, liksom receptionen av Palamas energilära,
ekumeniken och den feministiska teologins
plats i ortodoxt tänkande.

FUNDAMENTALTEOLOGI
Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin
hemma i gränsområdet mellan kontroversteologi och
livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman
av grundläggande betydelse för den kristna trons
självförståelse, såsom Gud, tro och uppenbarelse.
Vidare ingår frågor om trons anspråk på sanning och
universell relevans, förhållandet mellan skrift och tradition, dogmutveckling, samt kyrkans trosgmenskap,
strukturer och ämbeten.

Halvdistans
Östkyrkotema
Kursledare: Jonas Eklund och
Gösta Hallonsten
SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

TRINITETSTEOLOGI
MASTERNIVÅ

METODKURS I TEOLOGI
Kursen består av tre delar. Den första ger en
kort introduktion och övning i akademiskt
skrivande. Den andra delen ger en översikt
över metoder och vetenskapsteorier som är
relevanta för teologi och religionsvetenskap
samt ett djupare studium av den historisk-kritiska metoden och hermeneutiken. Den tredje
delen ger en översikt över metodproblem och
självförståelse inom katolsk teologi i historia
och nutid.
Halvdistans
Kurs på masternivå
Kursledare: Philip Geister

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Ulf Jonsson

Bekännelsen till treenigheten är ”det kristna sättet
att tro på en enda Gud” (W. Kasper). Dogmen utvecklas ur NT:s ord om Fader, Son och Ande och
är en ”språkreglering” som utgör norm för skrifttolkningen. Kursen tar upp treenighetsteologin från
de tidiga kyrkofäderna över den arianska striden till
Augustinus, Thomas, nyskolastiken, östkyrkan och
treenighetslärans renässans i nutiden. Läsning av
källtexter (i översättning) ingår i kursen.
Halvdistans
Kurs på avancerad kandidat- eller masternivå
Kursledare: Gösta Hallonsten
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EXEGETISK TEOLOGI

EXEGETISK TEOLOGI

INTRODUKTION TILL GAMLA TESTAMENTET

APOKALYPS OCH MESSIANISM

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära
form och teologi. Delar av Gamla testamentets
tolknings- och verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna
tolkningsperspektiv och metoder tas upp. Stor
vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga
att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text.

Denna kurs utgår från bibliska beskrivningar
av apokalyptiska förhoppningar och deras
användning i den judisk-kristna traditionen.
Det apokalyptiska perspektivet är ett sätt att
se på historien och det yttersta goda bortom
allt lidande. Detta perspektiv talar inte endast
om slutet, utan innebär även en negativ syn på
nuet och en radikal optimism rörande framtiden.
Filosofiskt kommer särskilt moderna judiska och
postmoderna filosofer att beaktas.

Halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

Halvdistans
Kusledare: Mathias Nygaard

EXEGETISK TEOLOGI

ENGELSKA

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

JESUS’ ETHICS IN THE SERMON ON THE MOUNT

BAROCKENS BILDVÄRLD

The Sermon on the Mount is considered the
most important document for Jesus’ ethics.
How does Jesus relate to his Jewish roots there,
and how can we / I live according to his radical
demands? The course will explore these questions with exegetical methods, examining the
linguistic forms of ethical statements and asking
for the significance of the Bible for today’s ethical
argumentation in Catholic theology.

Kursen ger en översikt av barockens konst med
tonvikt på ett urval signifikativa verk i Sverige
och Europa som speglar barockens dess
förekomst och utveckling från 1600-talet till
2000-talet. I föreläsningar och diskussionsseminarier med rikhaltigt bildmaterial får deltagarna
insikter i den konsthistoriska metodologins utveckling och betydelse i profan decorum såväl
som religiös kontext.

Halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Ansgar Wucherpfennig

Halvdistans
Kursledare: Maj-Britt Andersson
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MODUL 1

FILOSOFI

POLITISK FILOSOFI
Kursens bidrar till en fördjupad förståelse
av den nutida politiska scenen, genom att
introducera den politiska filosofins grundfrågor samt traditionella ideologier som socialism, liberalism och konservatism. Dessa
ideologiers normativa fundament studeras
genom begreppen utilitarism, libertarianism,
marxism, feminism och kommunitarism.
Kursen tar också upp frågor kring rättvisa,
rättigheter och skyldigheter, jämlikhet,
välfärd och det goda samhället.
Halvdistans

FILOSOFI

ENGELSKA

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY
This course gives an introduction to the
philosophical reflection of the phenomenon
of the human being. What, or rather who,
is a human being? What, if any, are her distinguishing marks and her deepest nature?
The course takes a broad view in looking
at different understandings of the human
being, but also develops an understanding
of her, along the lines of a personalist philosophical anthropology.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Erik Åkerlund

Gunillaklockan och Uppsala domkyrka
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MODUL 2

Modul 2
FILOSOFI

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

METAFYSIK OCH ONTOLOGI
Metafysiken har en lång historia, lika lång
som filosofin. För att ta sig an metafysiska
och ontologiska frågeställningar krävs att
man först reflekterar över denna historia.
Frågan om vad metafysik och ontologi är,
är nämligen själv en del av metafysiken.
Kursen börjar därför med en grundlig
historisk genomgång för att sedan ta upp
metafysiska frågeställningar på ett
systematiskt sätt.

MUSIK OCH TEOLOGI

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Erik Åkerlund

Halvdistans
Kursledare: Anders Ekenberg

FILOSOFI

Varifrån kommer musiken, och vad gör den
med människor? Vilka insikter om musiken
har man gjort under tidernas lopp? Hur ter
sig musiken i ett teologiskt perspektiv? Vad
är utmärkande för kyrkans musik, och vilka
former tar den sig? I den här kursen får deltagarna tillfälle att reflektera över musik och
musikalisk praxis inom och utom den kristna
kyrkan och öva sin förmåga, både att lyssna
och att resonera kring sång och musik.

ENGELSKA

LOGIC AND ARGUMENTATION
One of the central problems in modern logic
is the question of what a valid argument and
a good argumentation is. In order to answer
this question, arguments expressed in
natural languages are translated into formal
languages of symbolic logic, whereby their
logical structure stands out clearer. In this
course, two such formal languages are studied: propositional and predicate-logic language. Several methods in logic for analysis
of validity of arguments are also studied.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Taeda Tomic

FILOSOFI

ESTETIK I: FRÅN PLATON TILL HEGEL
Estetiken grundades som disciplin på
1700-talet och kan sägas vara läran om
det upplevt vackra eller sköna. Kursen
ger utifrån några centrala begrepp som
”konst” och ”det sköna” en historisk inblick i
estetiken från Platon till 1800-talets början.
Syftet är att ge en grundläggande orientering i konstens filosofi och dess historia. Om
möjlighet ges, ingår en utställning, konsert
eller teaterföreställning.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

18 /

MODUL 2

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA

THEOLOGY OF THE ICONS

EXEGETISK TEOLOGI

INTRODUKTION TILL NYA TESTAMENTET

The course examines theology and history of
pictorial art in the Eastern Church, with special
emphasis on its central theme – iconography
of Jesus Christ. Considerable attention is dedicated to the Eastern Christian understanding
of the role of the icon in liturgy and private
prayer. A comparative study is made between
the main trends of Eastern and Western religious pictorial art.

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets
historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och
teologi. Delar av Nya testamentets tolkningsoch verkningshistoria belyses. Exempel på såväl
äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor
vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter
i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att
självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

Halvdistans
Östkyrkotema
Kursledare: Taras Tymo

Halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

SYSTEMATISK TEOLOGI

KRISTOLOGI
Den kristna synen på Jesus Kristus har genom tiderna utvecklats i olika banor utifrån
tolkningar av hans person och betydelse med
grund i Nya testamentet. Kursen fokuserar
dels på dessa olika nytestamentliga bilder
och föreställningar, dels på viktiga kristologiska motiv och förståelsemodeller i historia
och nutid. Likaså görs utblickar mot skilda
sätt att se på hans person och betydelse
inom bildkonst och litteratur.
Halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

EXEGETISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

EXEGETISK FÖRDJUPNINGSKURS:
RECEPTIONSHISTORIA
Utifrån en orientering kring de bibliska texternas
utläggningshistoria behandlar kursen olika sätt
att tolka och tillämpa nytestamentliga texter
i historia och nutid. Kursen ger en fördjupad
förståelse för bibeltolkningens varierade
kulturhistoria. Den moderna nytestamentliga
bibelvetenskapen diskuteras utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och tolkas i sitt ideologiska sammanhang.
Halvdistans
Kurs på masternivå
Kursledare: Mathias Nygaard

Café på Klostergatan i Uppsala
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KURSER VÅRTERMINEN 2022

KURSER
VÅRTERMINEN
2022

KURSER SOM GES UNDER HELA VÅRTERMINEN
SYSTEMATISKFILOSOFI
TEOLOGI

MASTERNIVÅ

ENGELSKA

ADVANCED READING COURSE: KARL RAHNER
Karl Rahner (1904–1984) is considered to be one of the most prominent theologians of the twentieth
century. In this course, the thinking of Rahner is engaged with, primarily through the reading of his
own texts. Treating topics such as revelation, creation and the human longing for God, these writings
remain as challenging as they are enlightening for any student of theology.
Halvdistans
Avancerad kandidat- eller masternivå
Kursledare: Philip Geister (gästföreläsare kan förekomma på kursen)
EXEGETISK TEOLOGI

TEXTSEMINARIUM: LUKASEVANGELIET PÅ GREKISKA
Jämfört med andra skrifter i Nya testamentet uppvisar Lukasevangeliet och Apostlagärningarna en
mer litterär grekiska. Kursen omfattar läsning av den grekiska texten samt en genomgång av tillhörande grammatik. Studiet av evangeliets struktur och teologi sker med hjälp av exegetiska kommentarer. För att gå kursen krävs åtminstone 15 hp i klassisk grekiska eller koinégrekiska
Lokal undervisning
Seminarieledare: Andreas Bergmann
Examinator: Mathias Nygaard
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Modul 3
SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

SOTERIOLOGI

KROPP, KÖN OCH GENUS

Kursen behandlar det systematisk-teologiska
ämnet soteriologi eller frälsningslära. Det utgår
ifrån att Gud räddar och befriar. Under modern tid
har soteriologin konfronterats med tunga frågor.
Behöver människan räddas? Från vad ska hon
frälsas? Gud har beskrivits som någon som ändå
inte hjälper eller som till och med förvärrar allt när
människor litar på honom. Hur kan man idag utifrån
bibliska och andra källor formulera tron på en
frälsande Gud?

Denna kurs tar upp teologiska och filosofiska
perspektiv på kropp, kön och genus. Genom
teologiska grundtexter och mer samtida
perspektiv vill kursen ge svar på frågan vad
det innebär att den mänskliga kroppen är
könad. Ämnet som diskuteras här är varför
kvinnor flockades i den tidiga kyrkan, liksom
askes, celibat och feminism utifrån ett etiskt,
eskatologiskt och soteriologiskt perspektiv.
Halvdistans
Avancerad kandidat- eller masternivå
Kursledare: Mårten Björk

Halvdistans
Stockholm
Kursledare: Dominik Terstriep
SYSTEMATISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

FÖRDJUPNINGSKURS I SYSTEMATISK TEOLOGI:
DOGMATIK
Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande och uppmärksammas
metodfrågor, förhållandet mellan historisk utläggning och filosofiskt tänkande, samt konfessionella
och ideologiska skillnader i teologiska ansatser.
Upplysningens och romantikens betydelse för
såväl evangelisk som katolsk teologi belyses
särskilt.
Halvdistans
Kurs på masternivå
Kursledare: Mårten Björk

HISTORISK TEOLOGI

KYRKANS HISTORIA I
Kursen ger en introduktion till kyrkans framväxt och utveckling under antiken och medeltiden. Genom ett urval av kyrkofädernas texter
ges en inblick i den tidiga kyrkans teologi. I
kursen studeras också klosterrörelsens andliga och akademiska betydelse från 500-talet
och framåt, liksom universitetsvärlden under
högmedeltiden och dess roll för kritiskt tänkande och filosofiskt präglad teologi. Kursdeltagarna får även tolka grundtexter och sätta in
dem i ett historiskt sammanhang.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Fredrik Heiding
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MODUL 3
HISTORISK TEOLOGI

APOFATISK TEOLOGI I ÖST OCH VÄST
Är allting mätbart och låter sig fångas i begrepp?
Går det att beskriva vem Gud är? Kursen utgår
från den senantike teologen Dionysios Areopagita som i sitt tänkande kombinerade det outsägliga med det som kan sägas. Apofatisk teologi
har präglat östkyrklig tradition men också varit
viktig i väst, därför studerar vi även Bonaventuras
och Thomas av Aquinos texter. Dessutom berörs
filosofen Jonna Bornemarks samhällskritiska
perspektiv utifrån kunskapens gränser.
Halvdistans
Östkyrkotema
Kursledare: Fredrik Heiding

FILOSOFI

FILOSOFINS HISTORIA I
Kursen är en historisk introduktion till några
av den västerländska filosofins viktigaste
frågor. Från en översikt över den filosofiska
diskussionen under antiken, senantiken och
medeltiden undersöker vi ett antal problemställningar genom studier av originaltexter av
tänkare som Platon, Aristoteles, Augustinus,
Anselm och Thomas av Aquino. Tonvikt läggs
vid klassiska reflektioner kring människan
och kring verklighetens fundamentala struktur.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg
FILOSOFI

OM UPPMÄRKSAMHET
Genom uppmärksamhet kan människan ta
emot omvärlden utan att själv påverka den
menar Simone Weil. Men vad skiljer
uppmärksamhet från den aristoteliska
förvåningen eller från koncentrationens
ihärdiga fokus på objekt? Även andra tänkare som berört uppmärksamhet studeras
som Malebranche, Bergson och Bachelard
(det poetiska drömmandet), samt via den
fenomenologiska skolan, Rosas begrepp om
resonans.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

Solnedgång vid universitetsbiblioteket
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Modul 4
SYSTEMATISK TEOLOGI

HISTORISK TEOLOGI

KYRKANS HISTORIA II

ANDEN OCH ANDENS VERK

Kursen ger en översikt över kyrkans utbredning och omvandling från 1500-talet fram till
nutiden. Reformationerna, upplysningen och
konfessionaliseringen samt utvecklingen från
1800-talets mitt till Andra Vatikankonciliet
uppmärksammas särskilt. Kursen behandlar
också den kristna kyrkans tillväxt i områden
som Afrika, Asien och Latinamerika. Deltagarna får öva sin förmåga att tolka och värdera
historiska källor utifrån källkritik samt historisk
teori och metod.

För den kristna kyrkan är Anden en påtaglig men
samtidigt svårfångad realitet. Kursen behandlar
hur tron på Anden och det teologiska tänkandet
kring Anden och Andens verk har formats och
tagit gestalt under tidernas lopp, från grunderna i
Gamla och Nya testamentet via fornkyrkans läroutformning till nutiden. I kursen tematiseras frågor
om frälsning och helgelse, liksom om
förhållandet mellan gudomligt och mänskligt, nåd
och natur.

Halvdistans
HISTORISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

FÖRDJUPNINGSKURS I KYRKOHISTORIA:
KYRKA, FOLK OCH VÄRLDSLIG MAKT
Den kristna kyrkan är en konkret gemenskap
som på olika sätt organiserar sig i samhället:
som alternativsamhälle och motkultur, som
majoritetskultur eller som en gemenskap
bland andra. Kyrkan kan vara normsättare,
marginaliserad eller förföljd. Denna kurs har
som tema relationen mellan kyrka, folk och
världslig makt, något som belyses i fallstudier:
nationalstaten och nationalkyrkorna samt
kyrka i minoritets- respektive majoritetssituation i dagens värld.
Halvdistans
Masternivå

Halvdistans
Stockholm
TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA
ENGELSKA

CHRISTIAN SOCIAL TEACHING EAST AND WEST
This course provides a historical, theoretical, and
practical overview of the principles and themes
of Christian social teaching. It explores two major
approaches, namely, the Western tradition of the
Catholic Social Thought and the Eastern Orthodox
tradition of addressing contemporary social issues.
A special focus is made on such topics as human
equality, wealth and poverty, war and peace, and
environmental responsibility.
Halvdistans
Östkyrkotema
Kursledare: Oleh Kindiy
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TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA

CROSSROADS BETWEEN CHRISTIANS AND
JEWS IN EARLY MATERIAL CULTURE
Early Christian art and culture cannot be understood without reference to contemporary
Judaism. This course therefore focuses on
the analysis of specific examples of Christian
monuments from the ancient Greco-Roman
world. These early Christian archaeological remains are approached by taking into account
the recent discoveries in the field of Jewish art
which opens new and new perspectives on
the interaction between these communities at
a key moment of their history.
Halvdistans
Kursledare: Barbara Crostini och Olof Brandt

FILOSOFI

ESTETIK II: EFTER HEGEL
I denna fortsättningskurs i estetik studeras
centrala författarskap, begrepp och problemformuleringar ur främst den kontinentala estetiska traditionen. Kursen är tematiskt indelad
och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar, efter 1800-talets början. Uppläggningen
bestäms också av vilka inslag i 1800- och
1900-talets estetik som kursdeltagarna var och
en väljer att fördjupa sig i.
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

FILOSOFI

FILOSOFINS HISTORIA II
Kursen utgör en introduktion till filosofins
historia från 1600-talet till nutid (1900-talets
början). Syftet är att få en grundläggande
förståelse för den nya tidens rationalism
och empirism som uppstod tack vare naturvetenskapens revolution och upplysningens
förnuftstro, liksom att o. Vi försöker även att
förstå uppkomsten av olika postkantianska
strömningar och tendenser. Några av de
största tänkarnas grundtexter från olika sekel
studeras och diskuteras mer ingående.
Lokal undervisning och halvdistans
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg

FILOSOFI

FÖRDJUPNINGSKURS I ETIK:
MEDICINSK ETIK
Medicinsk etik behandlar frågor som uppstår
vid livets början och livets slut men berör
även på ett övergripande plan prioriteringar
inom hälso- och sjukvård samt behandlingsbeslut. Målet är att fatta rätt beslut i dessa
ofta komplexa medicinska situationer. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper
i den tillämpade medicinska etiken, men ger
även fördjupning i etisk argumentation och
analys.
Halvdistans
Kursledare: Jenny Lindberg
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Viktiga
datum
HÖSTTERMINEN 2021
15 mars: antagning.se öppnar för
anmälan.
15 april: antagning.se stänger för
anmälan.
21 juni: sista kompletteringsdag för
betyg.
Terminsstart: måndag den 30 augusti
2021.
VÅRTERMINEN 2022
16 september 2021: antagning.se
öppnar för anmälan.
15 oktober 2021: antagning.se stänger
för anmälan.
1 december 2021: sista kompletteringsdag för betyg.
SEN ANMÄLAN
Efter sista anmälningsdag hålls en
del av våra utbildningar öppna några
veckor till för sen anmälan. Sen anmälan görs som vanligt via antagning.
se och hanteras i turordning. (Vi har
dock inte, som vissa lärosäten, en andra
antagningsomgång efter urval.) När vi
har handlagt ditt ärende får du besked
via antagning.se.

Evenemang
Newmaninstitutet arrangerar regelbundet öppna föreläsningar och panelsamtal, däribland den årliga Rydénföreläsningen. Se tid och plats för dessa evenemang på
newman.se.
MÖTESPLATS FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH SAMHÄLLE
Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle är en föreläsningsserie i samarbete mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet
som vill vara en arena för respektfulla, utforskande samtal
om filosofiska och existentiella frågor.
För kontinuerlig information om evenemang, se:
www.facebook.com/motesplatser
I Newmaninstitutets regi hålls Patristikseminariet som leds
av Barbara Crostini och Högre seminariet som leds av Gösta
Hallonsten.
IGNATIANSKA RETRÄTTER
Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola, har utformat
andliga övningar där man genom bibelmeditationer
fördjupar relationen till Gud. Jesuitpräster i Sverige ger
tillsammans med utbildade lekmän reträtter i olika
former. Kontakt: Fredrik Heiding S.J.
fredrik.heiding@newman.se

UPPDATERINGAR OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR
Tid och plats för våra kurser, liksom eventuella ändringar och annan information anges på Newmaninstitutets
hemsida: www.newman.se
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BEHÖRIGHET

Behörighet
Aktuell information om de allmänna reglerna för
behörighet till högre utbildning finns på antagning.se
För studier vid Newmaninstitutet krävs grundläggande
och särskild behörighet.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

AUSKULTANT

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Kraven kan uppfyllas på flera sätt:

Om du vill delta i en kurs men inte ta högskolepoäng är det möjligt att delta som
auskultant i mån av plats. Du får då inga högskolepoäng men ett kursintyg. Auskultanter
betalar 1495 kr/kurs. Kontakta kursadministratören om du vill anmäla dig.

• Grundläggande behörighet genom gymnasieutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Vissa äldre utbildningar, t.ex. linjegymnasium eller
etappsystem i Komvux
För samtliga utbildningar måste minst betyget
Godkänd i kärnämnena svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik ha uppnåtts.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Särskild behörighet uppnås av den som har områdesbehörighet 1, det vill säga lägst betyget Godkänd i Hi A
och Sh A från nyare gymnasium eller Komvux. Betygskravet från äldre linjegymnasium och/eller etappsystemet i Komvux är alltid lägst 3.
Om du har frågor som gäller din behörighet, kontakta
Newmaninstitutets kursadministratör på
adm@newman.se, 018-580 07 00 eller 018-580 07 02.

BIBLIOTEKET
Newmaninstitutet har ett väl tilltaget
referensbibliotek som erbjuder en lugn
miljö för studier. Studerande vid institutet
kan kvittera ut nyckelbricka som fungerar
måndag–lördag, kl. 08.00–18.00.

HALVDISTANS
Kurs på halvdistans innebär att större
delen av kursen ges på distans. Två obligatoriska samlingar ingår (om vardera cirka
sju undervisningstimmar) med undervisning, diskussioner och möjlighet att träffa
kurskamrater och lärare. Se information om
kurssamlingarna på newman.se.
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Praktisk
information
KURSERNA GES I
Uppsala: Newmaninstitutet, Slottsgränd 6.
Stockholm: S:ta Eugenia församlings lokaler,
Kungsträdgårdsgatan 12.
För kurser på andra platser ges specifik
information.

INSTÄLLDA KURSER
Vid för få ansökningar till en enskild kurs kan
denna komma att ställas in.

KURSPLANER
Alla kursplaner finns på Newmaninstitutets hemsida:
newman.se

STUDENTER MED
SÄRSKILDA BEHOV

STUDENTKÅREN

Vi på Newmaninstitutet är angelägna om att
alla studerande ska likabehandlas. Likaså ska
studerande med särskilda behov och
funktionshinder få det stöd de behöver för
framgångsrika studier. Kontakta studierektor för
mer information.

Se studentkårens sida på newman.se

STUDENTBOSTÄDER
Newmaninstitutet förfogar över studentrum
som kan hyras av studerande vid institutet.
Läs mer på newman.se

ANMÄLNINGAR TILL KURSER
Anmälningar till kurser på Newmaninstitutet
sker via antagning.se

STUDIESTÖD
Newmaninstitutets utbildningsprogram berättigar till studiestöd från CSN. Se: csn.se
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KONTAKT

Kontakt
REKTOR

VICEREKTOR

Philip Geister

Christine Zyka

philip.geister@newman.se

christine.zyka@newman.se

018-580 07 01

070-562 11 52

STUDIEREKTOR

KURSADMINISTRATÖR

Erik Åkerlund

Ann-Ida Fehn

erik.akerlund@newman.se

adm@newman.se

070-942 97 68

018-580 07 00/02

För lärare och övrig personal, se newman.se/kontakt

Signum-podden
med John Sjögren

www.signum.se
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Erasmus
ERASMUS+
FÖR DIG SOM VILL STUDERA I EUROPA
Newmaninstitutet är medlem i The International Association of

KONTAKTA MIG:

Jesuit Universities och samarbetar för närvarande med följande
universitet eller högskolor i Europa.
• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, Polen.
• Philosophisch-Theologische Hochschule St Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland.
• Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg, Nederländerna.
• Pontifical University St Patrick’s College, Maynooth, Irland.
• Technische Universität Dortmund, Dortmund, Tyskland.

ERASMUSKOORDINATOR

• Hochschule für Philosophie, München, Tyskland.

Lidia Fioravanti,

• Leuphana Universität Lüneburg, Tyskland.

internationell sekreterare

• Universität Innsbruck, Österrike.

lidia.fioravanti@newman.se

• Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italien.
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MASTERUTBILDNING I TEOLOGI

Masterutbildning
i teologi
HAR DU REDAN kunskaper inom teologi eller religionsfilosofi men vill fördjupa dig
mer? Finns det problemställningar som du vill undersöka närmare? Söker du efter
en möjlighet för vidare studier som kan kombineras med yrkesarbete?
VID NEWMANINSTITUTET FINNS nu, med start hösten 2021, möjligheten för
dig som har en kandidatexamen i teologi eller närliggande område att ta en
masterexamen i systematisk teologi (120 hp, motsvarande 2 års heltidsstudier eller
4 års halvtidsstudier). Utbildningen ger fördjupning i systematisk teologi inom en
bred katolsk tradition. Programmet erbjuder en bredd av kurser på avancerad nivå,
möjligheten att specialisera sig inom ett område samt att skriva en längre uppsats
(30 hp).
PROGRAMMET ÄR UPPBYGGT med obligatoriska och valbara kurser. Bland
de obligatoriska kurserna märks fördjupningskurser inom systematisk
teologi, kyrkohistoria och exegetik. Valbara kurser inom teologi kan väljas ur
Newmaninstitutets övriga utbud, men även från andra lärosäten.
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MASTERUPPSATSEN ÄR PÅ 30 hp och förbereds genom metodkurser och
handledda läskurser. Uppsatshandledare utnämns bland Newmaninstitutets
lärarkår eller även från någon av våra samarbetspartner.
ALLA KURSER GES på halvdistans vilket innebär två obligatoriska träffar i Uppsala
för varje kurs.
FÖRKUNSKAPSKRAV: Masternivå kräver kandidatexamen i teologi eller
religionsvetenskap. Avancerad kandidat och masternivå kräver minst 60 hp inom
området teologi eller religionsvetenskap.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, se Newmaninstitutets hemsida newman.se,
kontakta kursadministratören (adm@newman.se) eller programansvarige Mathias
Nygaard (mathias.nygaard@newman.se).

Av Newmaninstitutets medarbetare
En unik röst i svensk press Lekens kreativa väg till kunskap
År 1920 startade prästen David Assarsson

Vad har fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre

den katolska tidskriften Credo, som 1975
bytte namn till Signum.
I denna antologi av Carl
Otto Werkelid skildras

benediktinsystrar gemensamt? De
tycker alla om att leka.
I denna bok berättar Fredrik
Heiding, jesuitpater och lektor i
teologi vid Newmaninstitutet, om

tidskriftens 100-åriga
historia, ända fram till i
dag då Signum ges ut av
Newmaninstitutet.
Via Signums hemsida

olika sätt att leka både som barn
och vuxna.
Utöver dessa samtal ges i boken
också en teoretisk framställning
om kreativitet och lekfullhet ur

kan studenter teckna
en årsprenumeration på
Signum för bara 245 kr.

filosofisk, kulturell och teologisk
synvinkel.

Läs mer på www.signum.se

Läs mer på www.artos.se

Post- och besöksadress

Telefon

E-post

Hemsida

Slottsgränd 6, 753 09 Uppsala

018-580 07 00

adm@newman.se

newman.se

