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Behörighet
Behörig att antas till utbildningen är den som har grundläggande behörighet för
högskolestudier samt särskilt behörighet med områdesbehörighet A1 eller motsvarande.
Kravet på särskild behörighet uppfylls även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk gymnasieutbildning.

Utbildningens uppläggning
Varje studerande tilldelas vid utbildningens början en mentor, en av institutets lärare. I
samråd med mentorn detaljplaneras studiernas uppläggning successivt. Genom
mentorskontakten får den studerande också möjlighet att fortlöpande reflektera över hur både
bredd och djup i utbildningen bäst uppnås. Individuella modifieringar av den uppläggning av
utbildningen som beskrivs i det följande kan beslutas av studierektor efter gemensamt förslag
från den studerande och mentorn, dock alltid så att examensinnehållet (se nedan) inte
förändras.
Utbildningen inleds med en obligatorisk A-kurs Introduktion i filosofi och
teologi (30 hp, kurskod 0192). Utbildningen fortsätter därefter med teologiska studier om
minst 135 hp (för vilka kurser som är obligatoriska, se nedan), där de teologiska studierna
genomförs inom fyra olika delområden: exegetisk teologi, historisk teologi, teologiska kulturoch samhällsstudier och systematisk teologi. Programmet erbjuder två varianter:

1. 15 hp filosofi, 30 hp exegetisk teologi, 15/30 hp historisk teologi, 15/30 hp teologiska
kultur- samhällsstudier, 45 hp systematisk teologi,
2. 30 hp filosofi, 30 hp exegetisk teologi, 15/22,5 hp historisk teologi, 15 hp teologiska
kultur- samhällsstudier, 37,5/45 hp systematisk teologi.
Obligatoriska kurser är (7,5 hp vardera):
•

Introduktion till Nya testamentet (kurskod 0298)

•

Introduktion till Gamla testamentet (kurskod 0297)

•

Kyrkans historia I–II (kurskoder 0054)

•

Kyrkans historia II (kurskod 0055)

•

Litteraturvetenskap för teologer (kurskod 0185).

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete, kurskod 0287) om 15 hp
om ett väsentligt och i nutiden aktuellt teologiskt ämne. Ämnet väljs på ett sådant sätt att det
ger den studerande möjlighet att visa sin förmåga att relatera utbildningens olika delområden
till varandra.

Utbildningens mål
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska den studerande
§

visa god kunskap och förståelse inom teologins område och för dess vetenskapliga grund
och för relevanta metoder inom några delar av området samt visa sig vara orienterad om
aktuella forskningsfrågor;

§

visa kunskap och förståelse när det gäller väsentliga problem och fenomen inom filosofins
område.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska den studerande
§

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information som är relevant för
lösande av olika problemställningar inom främst teologins område samt att kritiskt
diskutera företeelser i historia och nutid och centrala frågeställningar;

§

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 på teologins, filosofins och kulturens områden;

§

visa förmåga att relatera filosofiska och teologiska frågor till varandra och diskutera
sambanden mellan teologi och kulturella uttrycksformer;

§

visa förmåga att med respekt och inlevelse diskutera andras ståndpunkter i tros- och
livsåskådningsfrågor;

§

visa sådan färdighet som fordras för att arbeta självständigt inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska den studerande
§

visa förmåga att inom teologins område 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.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska den studerande ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete)
om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen, teologi. Innan examensarbetet påbörjas
bör den studerande, inom ramen för tidigare kurser, ha skrivit åtminstone en uppsats (7,5 hp).
Genom examensarbetet ska den studerande visa god förmåga att självständigt identifiera,
formulera och lösa problem inom teologins område, att samla den information som behövs
för uppgiftens lösande och att genomföra uppgiften inom givna tidsramar. Vidare ska den
studerande genom examensarbetet visa förmåga att relatera de olika områdena inom
utbildningen till varandra. Examensarbetet ska behandla ett väsentligt och i nutiden aktuellt
teologiskt ämne.

Examen
Programmet leder fram till kandidatexamen i teologi.

För att examensbevis ska utfärdas krävs att studenten uppfyller såväl de nationella
examensmålen, i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2, liksom
utbildningens mål samt examensfordringar enligt lokal examensordning se Riktlinjer för
utbildning vid Newmaninstitutet.

