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Graffiti över Fyrisån i Uppsala

Kursgården Marieudd

Uppsala slott bespeglat

DET ÄR EN sorg att inse att man  
aldrig någonsin kommer att få grepp 
om livet, varken intellektuellt eller  
existentiellt, att man aldrig kommer att bli 
fullärd och verkligen fylld av kärlek och 
empati. Men det ligger också en befrielse 
i denna insikt. Som att öppna ett fönster 
mot en allt större värld. Det finns också en 
tröst i att få uppleva att livet är så mycket 
mer, att få inse: ”Du blir aldrig färdig, och 
det är som det skall.” (Tomas Tranströmer)

NEWMANINSTITUTET, I CENTRALA Upp-
sala, är känt för sina stora fönster, både i 
fysisk och symbolisk bemärkelse. De är till 
för att öppnas. Här kan du ta del av vårt rika 
kursutbud, du kan pröva nya perspektiv 
och engagera dig i samtal som kommer 
att hjälpa dig att utvecklas som människa. 

Välkommen till  
Newmaninstitutet!

Philip Geister
Rektor

Fönster mot en större värld
MED VISSA SAKER blir man aldrig klar. Den 
tyske teologen Karl Rahner (1904–1984) 
konstaterade en gång att vi alla måste leva 
med sorgen över att vi inte har tänkt till-
räckligt, inte älskat tillräckligt och inte lidit 
tillräckligt. 

DET ÄR EN klok insikt. Hur mycket kun-
skap man än har inom ett specialområde så 
finns det alltid nya, oväntade infallsvinklar.  
Ibland blir man smärtsamt medveten om 
hur ytlig ens förståelse är även i områden 
som man trodde sig behärska. Hur mycket 
man i själva verket hade missat. Att man var 
nöjd med svar som visade sig vara otillräck-
liga. 

DESSUTOM: VILKA MÖJLIGHETER till en  
djupare förståelse av andra människor 
hade öppnat sig om man hade älskat dem 
mer – och hur mycket bättre hade man 
förstått den sargade delen av vår värld om 
man själv hade fått smaka litet mer av det 
lidande som så många andra människor  
dagligen går igenom. 
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Fyra studenters 
erfarenheter

KAJSA  
HÄLLEGÅRDH

RICKARD 
FORSBERG

ÄNDA SEDAN JAG 11 år gammal läste Sofies värld – en 
roman om filosofins historia av Jostein Gaarder - har jag 
varit förälskad i filosofi och dess eviga frågor. Så småningom 
var det denna filosofiska reflektion som ledde mig till den 
katolska kyrkan. I liturgins skönhet, andlighetens mystik 
och den teologiska reflektionen kände jag mig hemma. 
Därför var det helt självklart att välja en skola som ger mig 
möjlighet att kombinera filosofiska och teologiska studier. I 
mina studier på Newmaninstitutet har jag fått utrymme att 
gå dit nyfikenhet och förundran leder mig. 

JAG HAR EN sekulär bakgrund, men lockades av tanken 
på en filosofiutbildning av klassisk modell som kombinerar 
teologi och filosofi. Förutom detta delas ämnet inte heller 
upp i teoretisk kontra praktisk filosofi. Delområdena går 
oundvikligen in i varandra, varigenom man utvecklar ett 
särskilt helhetsperspektiv. Dessutom odlar man som 
student nära relationer med lärarna, då det finns utrymme 
för djuplodande diskussioner efter varje föreläsning. 
Därför, eftersom filosofi lever av diskussioner, får man på 
Newmaninstitutet delta i ett levande mångtusenårigt samtal.

FREDDA 
KANJE

SOM FILOSOFISTUDENT FÅR jag ofta frågan: Vad gör en 
filosof? Svårt att säga. Jag har misslyckats med att bestämma 
vad en filosof gör, för de gör allt. Det är den främsta 
anledningen till att jag gillar filosofi – den innefattar allt. För 
mig har det inte alltid varit självklart att läsa filosofi, men 
med tiden har det blivit tydligt att det passar utmärkt. Siktar 
man på en filosofi- eller teologiutbildning av hög kvalitet 
med engagerade lärare så rekommenderar jag verkligen 
Newmaninstitutet. Kurserna är givande och ger en bra grund 
till framtida utbildningar. 

PHILLIP 
CALINGTON

JAG ÄR DIAKON i den ryskortodoxa kyrkan och studerade på 
Newmaninstitutet som en del av förberedelserna inför min 
andliga tjänstgöring. Newmaninstitutet erbjöd en genuin 
teologisk utbildning, där man uppmuntrades till fritt och 
kritiskt tänkande. Här bemöttes jag alltid med respekt både 
för mig som person och för ortodox tradition. Det var också 
här som jag fick upp ögonen för akademisk teologi. Detta 
gav mig stor motivation att sedan skriva en avhandling. I dag 
undervisar jag i teologi på ett ortodoxt universitet i Moskva 
och är helt övertygad om att jag aldrig hade gjort detta om 
jag inte studerat på Newmaninstitutet. 
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UTBILDNINGEN RIKTAR SIG till alla som är intresse-
rade av fördjupning i frågor om religion, filosofi och 
vetenskap och omfattar 180 hp. De studenter som 
börjar sina programstudier hösten 2022 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

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 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, vetens-
kapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
 •Examensarbete, 7,5 hp

KANDIDATEXAMEN I FILOSOFI KANDIDATEXAMEN MED  
FILOSOFI SOM HUVUDOMRÅDE

HÖGSKOLEEXAMEN I FILOSOFI

Utbildningsprogram
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 2022 väljer mellan att läsa lokalt på helfart eller 
halvdistans på halvfart. Kandidatprogrammet i teologi ges i två varianter:

 •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 

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

KANDIDATEXAMEN I TEOLOGI

KANDIDATEXAMEN MED TEOLOGI 
SOM HUVUDOMRÅDE HÖGSKOLEEXAMEN I TEOLOGI

VARIANT 2VARIANT 1

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 hu-
vudområde 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.

FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I teologi fordras 120 
hp i teologi. 
Utbildningsprogrammet ger viss filosofisk skol-
ning och teologiska kunskaper. Inriktningen på 
utbildningen är densamma som för kandida-
texamen 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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INTRODUKTION TILL FILOSOFI OCH TEOLOGI 

A-Kursen

Masterutbildning  
i teologi

KURSEN GER EN introduktion till filosofins och 
den kristna teologins huvudproblem, delom-
råden, historia och redskap och består av fyra 
delkurser. Upplägget 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 på både svenska och 
engelska och att söka relevant information. På 
egen hand och med stöd av viss undervisning 
täcks stora delar av Bibelns innehåll.

KURSEN GES LOKALT i Uppsala (helfart) och på 
halvdistans (halvfart) under höstterminen 2022. 

SEDAN 2021 HAR Newmaninstitutet rätt att utge 
masterexamen med inriktning mot systematisk 
teologi (120 hp). Den första studentgruppen 
påbörjade sina programstudier hösten 2021. 
Nästa programomgång startar hösten 2023.

Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under 
vårterminen 2023. Ingen nyintagning erbjuds 
dock till vårterminen.

LOKAL UNDERVISNING UNDER höstterminen 
2022: måndagar, onsdagar, torsdagar 10.00–
12.00; tisdagar 10.30–12.30
Halvdistansundervisning med obligatoriska 
träffar i Uppsala: 29 augusti (terminsstart), 26 
september, 21 november och 14 december 2022; 
1 februari, 1 mars, 18 april och 18 maj 2023.

Kursledare: Fredrik Heiding, Christine Zyka och 
Erik Åkerlund m. fl.

Altaret i Newmaninstitutets kapell

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION se New-
maninstitutets hemsida (newman.se), kontakta 
kursadministratören (adm@newman.se) eller 
programansvarige Mathias Nygaard  
(mathias.nygaard@newman.se). 
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KURSER ÖVER HELA LÄSÅRET

KURSLISTA 
MED KURSBESKRIVNINGAR

LÄSÅRET

A-KURSEN 

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, 
historia och redskap och består av fyra delkurser. Upplägget 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 på både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med 
stöd av viss undervisning täcks stora delar av Bibelns innehåll.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Fredrik Heiding m.fl.

UPPSATSKURSEN 

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. Seminari-
erna kompletteras med individuell uppsatshandledning.

Halvdistans
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

22 23/

KURSER ÖVER HELA HÖSTTERMINEN 2022

TEXTSEMINARIUM: LUKASEVANGELIET PÅ GREKISKA 

Jämfört med andra skrifter i Nya testamentet uppvisar 
originaltexten av Lukasevangeliet och Apostlagärningarna 
en mer litterär grekiska. Kursen omfattar läsning av den 
grekiska texten samt en genomgång av tillhörande gram-
matik. Studiet av evangeliets struktur och teologi sker 
med hjälp av exegetiska kommentarer. För att gå kursen 
krävs åtminstone 15 hp i klassisk grekiska eller koiné-
grekiska.
 
Lokal undervisning
Seminarieledare: Andreas Bergmann
Examinator: Mathias Nygaard

LATIN I 

Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska 
språket som övas genom läsning och översättning av 
nybörjartexter och vissa centrala texter i den katolska 
teologin och liturgin. Syftet är att uppnå grundläggande 
läsförståelse för att kunna läsa enklare efterklassiska 
latinska texter inom teologi, filosofi och kultur. I kursen 
ingår övningar i formlära och syntax, studium av latinska 
begrepp och deras användning, allmän grammatik, 
lexikonkunskap, språkhistoria och strategier för text-
förståelse.
 
Halvdistans
Kursledare: Ivar Asplund

TEOLOGI

Newmanhusets interiör

EXEGETISK TEOLOGI
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Modul 1
I denna kurs får deltagarna lära sig att med ur-
skillning använda allmänna principer, grundade 
i en katolsk teologisk-etisk tradition, på samtida 
dilemman. Detta görs i dialog med alternativa eller 
kompletterande synsätt på etiska frågor. I synnerhet 
fokuseras aspekter som vem människan är och kan-
ske bör vara, samt om människans samvete och tro. 
Syftet är att formulera rekommendationer rörande 
hur människor kan hantera olika situationer och ut-
maningar som de ställs inför.

Halvdistans
Kursledare: Matteus Collvin

Änglars ständiga närvaro i det sekulära sam-
hället är påfallande. Men hör ängeln endast 
till kulturen eller är ängeln i grund och botten 
en religiös gestalt? Vad har i så fall den kristna 
teologin att säga om ängeln? Kursen belyser 
de klassiska frågorna kring ängelns funktioner 
och vara samt inbjuder till att följa ängelns 
historiska förflyttningar från Jahves Mal’ak till 
Walter Benjamins försvinnande ängel.

Halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

Creation represents the Christian key to ecol-
ogy. But how does this doctrine relate to con-
temporary ecological and social crises? What 
can the theology of creation teach us about the 
relationship between creation and the Creator? 
Using biblical exegesis and critical thinking 
techniques, students will analyse the human 
role in creation and the three fundamental re-
lationships that ground life itself: with God, with 
neighbours, and with Nature.

Lokal undervisning
Kursen ges på engelska
Kursledare: Dominik Terstriep

Hur arbetar en forskare? På kursen studerar vi 
exempel på teologiska undersökningar hämtade ur 
aktuell forskning med siktet särskilt inställt på olika 
teoretiska och metodologiska ansatser. Vad styr 
forskarens val av metod? Hur utvecklar och formu-
lerar forskaren sina frågor? Hur stöder forskaren sina 
teser? Vi analyserar kritiskt de argument som forsk-
are använder när de redogör för sina angreppssätt.

Halvdistans
Kursledare: Mårten Björk

TEOLOGISK ETIKÄNGLAR OCH DEMONER

THEOLOGY OF CREATION
TEORIBILDNING OCH METODLÄRA I PRAKTIKEN

SYSTEMATISK TEOLOGISYSTEMATISK TEOLOGI

INRIKTNING EKOLOGI
SYSTEMATISK TEOLOGI SYSTEMATISK TEOLOGI MASTERNIVÅ

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

Halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

What can we know? How can we be certain 
about anything? What are the sources of our 
knowledge? These are examples of questions 
in the field of epistemology. The course sets 
these questions raised in a historical context, and 
presents and analyses some of the answers that 
philosophers have given.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Erik Åkerlund

INTRODUKTION TILL GAMLA TESTAMENTET

EPISTEMOLOGY

EXEGETISK TEOLOGI

In this course we explore the poetry of G. M. 
Hopkins through the lens of the phenomenon 
of awe. We focus on how awe as an epiphanic 
and transformative event raises experiential, 
existential as well as epistemological concerns 
in Hopkins’ poetry. This will entail paying close 
attention to the ways in which formal aspects 
of poetic expression affect how we perceive, 
experience, and understand poetry in general 
and Hopkins’ poems in particular.

Halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Elisabet Dellming

THE POETRY OF GERARD MANLEY HOPKINS

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIERENGELSKA
ENGELSKA

FILOSOFI ENGELSKA

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) var en av 
förra århundradets viktigaste filosofer. Men 
hans filosofiska arbete resulterade inte i någon 
filosofisk teori, utan handlade i stället om en 
kontinuerlig verksamhet med syfte att klargöra 
filosofiska problem. Kursen går igenom ett urval 
huvudfrågor i Wittgensteins bok Filosofiska 
undersökningar, som till exempel kritiken av den 
augustinska bilden av språket, tanken om ett 
privatspråk, aspektseende och intentionalitet.

Halvdistans
Kursledare: Kim Solin

WITTGENSTEIN

FILOSOFI
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Fyrisån, Uppsala

Modul 2
Varje teologi innebär en antropologi, eftersom 
kristendomen inte bara är en lära om Gud 
utan också innefattar en människosyn och en 
förståelse av människans plats i Guds fräls-
ningsplan. I den här kursen diskuterar vi äldre 
och samtida texter om teologisk antropologi. 
Vi undersöker hur klassiska teologiska frågor 
som treenigheten, skapelsen, syndafallet, 
nåden, frågan om Kristi natur och eskatologin 
också innebär en specifik förståelse av män-
niskan.

Halvdistans
Kursledare: Mårten Björk

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 more clearly. In this course, two such 
formal languages are studied: propositional 
language and predicate-logic language. Several 
methods in logic for analysis of the validity of 
arguments are also studied.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Taeda Tomic

Analytic Philosophy had a dominant position 
throughout the 20th century in the English-
speaking world. It was characterized by its close 
proximity to the natural sciences and placed 
high emphasis on formal analyses and empirical 
methods. The course provides a review of the 
development of analytic philosophy from Got-
tlob Frege up to the present. Particular emphasis 
is placed upon reading and reflecting on the 
texts of some analytical philosophers.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Tomas Ekenberg och Erik Åkerlund

Den kristna teologin grundas i en tanke om 
det transcendentas förkroppsligande i inkar-
nationen, med en mängd konsekvenser. Inom 
modern politisk teori aktualiseras det kropps-
liga i termer av kontroll och identitet, ofta 
uttryckt i termer av bio-politik. Det diskuteras 
även huruvida begrepp som suveränitet, det 
sekulära, modernitet och liberalism är exempel 
på sekulariserade eller till och med korrumper-
ade teologiska symboler.

Halvdistans
Kursledare: Anna Sjöberg

A theological understanding of ecology pro-
vokes the need for an ecological and eschato-
logical reflection on how ultimate fulfilment in 
Christ includes the liberation and transformation 
of earthly nature. During the course, students 
will have an opportunity to analyse caring for 
the world in relation to the hope for a new 
earth and a new heaven and to understand that 
the eschatological fulfilment does not entail 
abolishing the natural world but anticipates its 
unimaginable fulfilment.

Lokal undervisning
Kursen ges på engelska
Kursledare: Mårten Björk

TEOLOGISK ANTROPOLOGI

LOGIC AND ARGUMENTATION ANALYTIC PHILOSOPHY IN THE  
20TH CENTURY

SYSTEMATISK TEOLOGI, AVANCERAD  
FÖRDJUPNING: TEOLOGI, KROPP OCH POLITIKA NEW HEAVEN AND A NEW EARTH

Sakramenten är förtätade symboler och 
symboliska handlingar som för den kristna 
kyrkan också förmedlar något reellt. I kursen 
behandlas sakramenten ur teologisk synvinkel. 
Vi studerar hur synen på sakramenten och 
sakramentsbegreppen har växt fram och förän-
drats genom tiderna och hur de skiljer sig åt i 
olika kristna traditioner. Vi reflekterar över dog-
matikens sätt att formulera vad sakramenten 
betyder och vilken plats de har i den enskilda 
kristnas liv.

Halvdistans, Stockholm
Kursledare: Tomas Orylski

SAKRAMENTEN OCH KYRKANS LIV

INRIKTNING EKOLOGI
ENGELSKA

Eight hundred years ago, Francis and Clare, like 
millions of young people around the globe do 
today, embraced ideals and lifestyles entirely 
unimaginable to their peers. But what was the 
passionate motivation behind these choices? 
Based on source-critical readings, this course 
will demonstrate how models of poverty, frater-
nity, friendship, spirituality and environmental 
sustainability are connected and represent 
inseparable and vital pillars of every society.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Fredrik Heiding

FRANCIS AND CLARE OF ASSISI – 
FRIENDSHIP, FAITH AND ECOLOGY

HISTORISK TEOLOGI SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

INRIKTNING EKOLOGI
SYSTEMATISK TEOLOGI ENGELSKA SYSTEMATISK TEOLOGI MASTERNIVÅ

FILOSOFI FILOSOFIENGELSKA ENGELSKA
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Kursen ger en introduktion till Nya testa-
mentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära 
form och teologi. Delar av Nya testamentets 
tolknings- och verkningshistoria belyses. 
Exempel på såväl äldre tolkningar som olika 
moderna tolkningsperspektiv och tolkningsme-
toder 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
Kursledare: Mathias Nygaard

INTRODUKTION TILL NYA TESTAMENTET

Denna kurs behandlar glädje och lek ur teo-
logisk, filosofisk och litterär synvinkel. Lekfull-
hetens betydelse kommer till uttryck i idén om 
såväl den lekande människan som en lekande 
Gud. Genom att analysera begreppen ser vi hur 
glädje och sorg, vishet och dårskap, lek och all-
var, skratt och maktkritik ligger nära varandra. Vi 
studerar hur dessa frågor tas upp av Franciskus 
av Assisi, Henri Bergson, Simone Weil och Hugo 
Rahner.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Fredrik Heiding, Christine Zyka och 
John Sjögren

Religionsfilosofi hör som akademisk disciplin 
hemma i gränsområdet mellan teologi och fi-
losofi. Ämnet behandlar olika frågeställningar av 
filosofisk art som hänger samman med religiös 
tro. Hit hör till exempel frågor om Guds existens, 
förhållandet mellan religion och förnuft, det 
religiösa språkets natur, förhållandet mellan 
religion och vetenskap, ateismens religionskritik, 
samt frågan om religiösa upplevelser kan skapa 
grund för kunskapsanspråk. 

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Ulf Jonsson

GLÄDJE, SKRATT OCH LEK

MED TANKE PÅ GUD:  
INTRODUKTION TILL RELIGIONSFILOSOFIN

The present socio-ecological crisis compels 
us to look back in history and consider the role 
played by natural events and catastrophes on 
the world’s population. Were people passively 
reacting to such challenges, or did they take 
active responsibility for the impact they had 
on their surroundings? This course will look at 
some key historical events from an ecologi-
cal perspective and reflect on the consciovus 
shaping of an environmentally-friendly way of 
life.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Barbara Crostini

CLIMATE CHANGE AND LIFE CHOICES:  
A CHRISTIAN HISTORY OF THE ENVIRONMENT

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA

Hsin-Fang Wu och Philip Geister i engagerat samtal

INRIKTNING EKOLOGI

FILOSOFI EXEGETISK TEOLOGI
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Modul 3

This course is an exploratory study of the founda-
tions and the mission of the Church. It examines 
the basic concepts and important debated issues 
in Catholic ecclesiology. The course also gives 
an introduction to the theological significance of 
Mary. Ecclesiology and Mariology are intrinsically 
interwoven. Like Mary, the Church is called on to 
be true to the Word of God. The topics will be dis-
cussed from an ecumenical perspective.

Halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Bernhard Knorn

Systematisk, biblisk och praktisk teologi 
formar i vishetsteologin en helhet som är 
förankrad i teologens liv och erfarenheter. 
Bernhard av Clairvaux (1090–1153) var en 
sådan teolog, vars tänkande var djupt rotat 
i hans liv som munk, och i forskningen 
kallas hans teologi också monastisk eller 
mystik. Kursen förmedlar kunskap om denna 
erfarenhetsbaserade teologi och utvecklar 
perspektiv för en vishetsteologi för vår tid.

Halvdistans
Stockholm
Kursledare: Dominik Terstriep

The socio-environmental crisis comprises many 
elements, from climate change to financial and 
social breakdown. While the experts have been 
talking much about possible solutions when look-
ing into the future, only a few have looked back to 
understand where things went wrong. This course 
will provide insight into how the world economy’s 
dysfunctions came to be and what it will take to 
correct the models of growth that have proved 
incapable of ensuring a healthy environment.

Lokal undervisning
Kursen ges på engelska
Kursledare: Tomas Ekenberg m.fl.

Environmental law constitutes a rich set of norms 
both at the national and the international level. 
However, its complexity also enables large-scale 
international conflicts. The question is whether it is 
possible to look at environmental law from another 
perspective and propose a vision for it based on 
the ideal of social love. Based on biblical tradition 
the course will attempt to anchor this vision by 
intimately linking the care for humanity and legal 
obligations.

Lokal undervisning
Kursen ges på engelska
Kursledare: Vanja Romlin

ECCLESIOLOGY WITH MARIOLOGY VISHETSTEOLOGI

A GOOD DISRUPTION – 
REINVENTING ECONOMICAL MODELS

ENVIRONMENTAL LAW AND SOCIAL LOVE
SYSTEMATISK TEOLOGI SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

Kan vi definiera ”kultur” på ett användbart 
och meningsfullt sätt, så att det inte täcker 
in allting och ingenting? Är det meningsfullt 
att tala om en kultur, eller bör ordet alltid stå 
i plural? Genom att studera olika aspekter av 
kultur(er), men också hur man på olika sätt 
kan tyda kultur(er), försöker vi i denna kurs 
definiera och utforska, möta och uttrycka, 
kulturen och kulturerna i all sin mångfald.

Halvdistans
Kursledare: Barbara Crostini

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 univer-
sitetsvärlden 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

KULTURVETENSKAP FÖR TEOLOGERKYRKANS HISTORIA I

HISTORISK TEOLOGI

ENGELSKA

ENGELSKA
INRIKTNING EKOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI ENGELSKA
INRIKTNING EKOLOGI

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

Kursen är en historisk introduktion till några av 
den västerländska filosofins viktigaste frågor. I 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 fundamen-
tala struktur.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg

FILOSOFINS HISTORIA I

FILOSOFI

Kursen presenterar aktuella filosofiska ström-
ningar som historiskt sett har vuxit fram ur  
Husserls fenomenologi. Den ger en förståelse för 
den kontinentala 1900-talsfilosofins ursprung och 
dess radikala val mellan å ena sidan studiet av 
fenomenets essens och å andra sidan studiet av 
dess (konkreta) vara. Under seminarierna analys- 
eras texter av representativa tänkare såsom Hei-
degger, Scheler, Merleau-Ponty, Sartre, Arendt, 
Ricoeur, Derrida och Marion.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

KONTINENTALA FILOSOFISKA 
STRÖMNINGAR UNDER 1900-TALET

FILOSOFI
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The sciences occupy a prominent place in con-
temporary thinking, as well as in society in general. 
In this course we will take a closer look at the 
knowledge in different scientific claims and meth-
ods. In what sense can science be said to provide 
knowledge? What claims do the sciences make 
when it comes to describing reality? Can they help 
us understand fundamental aspects of the world, 
such as its temporal and causal structure, or the 
phenomenon of life in the physical universe?

Halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Erik Åkerlund och Daniel Saudek

PHILOSOPHY OF SCIENCE WITH NATURAL PHILOSOPHY

FILOSOFI

Kursen ger en översikt över kyrkans utbred-
ning 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. Deltagar-
na får öva sin förmåga att tolka och värdera 
historiska källor utifrån källkritik samt historisk 
teori och metod.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Andreas Mazetti Petersson

Mounting scientific evidence shows that our 
continuous efforts to convince consumers 
to adopt a sustainable lifestyle are by and 
large falling short. Environmental sociology 
indicates that individual behaviour is embed-
ded in and guided by societal structures. The 
challenges posed by this situation will expose 
what true ecological conversion means and 
how it relates to a transformation of hearts 
and minds toward the greater love of God, of 
each other and of creation.

Lokal undervisning
Kursledare: Philip Geister

Ignatiansk spiritualitet bygger på 1500-talshel-
gonet Ignatius av Loyolas erfarenheter och 
teologiska vision. Kursen går igenom Ignatius 
liv i dess historiska sammanhang. Dessutom 
behandlas grundbegreppen i denna spiritua-
litet med särskild betoning på proceduren att 
göra val och urskiljning av andar. Kursen ifrå-
gasätter en individualistisk och tidlös tolkning 
av ignatiansk spiritualitet och presenterar ett 
alternativt kyrkligt och historiskt perspektiv.

Halvdistans
Visby
Kursledare: Fredrik Heiding

KYRKANS HISTORIA II

ECOLOGICAL CONVERSION

IGNATIANSK SPIRITUALITET UNDER YTAN

HISTORISK TEOLOGI HISTORISK TEOLOGI

Modul 4

Vad har den kristna teologin att säga om Gud? Är 
Gud allsmäktig, en ”himmelsk patriark” som styr 
världen utifrån? Eller är Gud en dimension av vår 
värld, ”the ultimate concern”, tillvarons innersta? 
Hur kan treenighetsläran förenas med monoteis-
men? Hur är det med balansen mellan konkret, 
poetiskt, antropomorft tal om Gud och mer 
avancerad filosofisk reflexion? Kursen belyser de 
klassiska frågorna kring Gud med utgångspunkt 
från strömningar i nutida teologi.

Halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

OM GUD

SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

In this course the relation between science, on the 
one hand, and religion (particularly Christianity), on 
the other, is studied from a historical as well as a 
systematic perspective. With an emphasis on the 
sciences revolving around the study of climate, 
this course aims to give the students the ability to 
critically reflect on the possibilities as well as the 
limitations of the sciences, especially in relation to 
the claims and the scope of religions.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Ulf Jonsson och Erik Åkerlund

SCIENCE AND RELIGION

ENGELSKA

ENGELSKA

INRIKTNING EKOLOGI
SYSTEMATISK TEOLOGIINRIKTNING EKOLOGI
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Kursen är 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. 
Vi försöker även 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
Kursledare: Tomas Ekenberg

Med alltmer komplexa samhällsfrågor ställs 
höga krav på etisk kompetens på olika nivåer 
och i olika samhällssektorer. Etik förenklas 
i vissa kretsar till att enbart handla om be-
mötande och tolerans gentemot medmän-
niskor, vilket urvattnar etiken som filosofiskt 
ämne. Kursen syftar till att ge grundläggande 
kunskaper i etik, men ger även tillfälle till 
fördjupning i etisk argumentation och analys.

Halvdistans
Kursledare: Jenny Lindberg

Mot bakgrund av den filosofiska tradition 
som länge tolkat människans kropp i förhål-
lande till något annat, med en objektifiering 
av kroppen som följd, undersöks varför och 
hur fenomenologin kastar om detta synsätt. 
Kursen tar upp detta i relation till tänkare som 
Maurice Merleau-Ponty och Michel Foucault. Vi 
undersöker även hur kroppens filosofi kan vara 
avgörande för förståelsen av etik, sociala och 
samhälleliga strukturer samt estetik.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

FILOSOFINS HISTORIA II

ALLMÄN ETIKKROPPEN OCH KROPPSLIGHET

FILOSOFI

FILOSOFIFILOSOFI

HÖSTTERMINEN 2022
15 mars: antagning.se öppnar för  
anmälan.
19 april: antagning.se stänger för  
anmälan.
21 juni: sista kompletteringsdag för 
betyg.

Terminsstart: måndag den 29 augusti 
2022. 

VÅRTERMINEN 2023
15 september 2022: antagning.se  
öppnar för anmälan.
17 oktober 2022: antagning.se stänger 
för anmälan.
1 december 2022: sista kompletterings-
dag för betyg.

SEN ANMÄLAN
Efter sista anmälningsdag hålls en 
del av våra utbildningar öppna några 
veckor till för så kallad sen anmälan. 
Sen anmälan görs som vanligt via an-
tagning.se och anmälningarna 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.

Newmaninstitutet arrangerar regelbundet öppna föreläs-
ningar och panelsamtal, däribland den årliga Rydén-
föreläsningen. Se tid och plats för dessa evenemang på 
newman.se.

MÖTESPLATS FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH SAMHÄLLE
Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle är en föreläs-
ningsserie i samarbete mellan Newmaninstitutet, Teologis-
ka 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 Högre seminariet samt The 
Newman Institute Research Seminar in Late Ancient and 
Byzantine Cultures. Det senare leds av Barbara Crostini.

Viktiga 
datum

Evenemang

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

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

This course is an introduction to the academic 
study of the early monastic movements in 
Egypt, Roman Palestine, and Syria, from the 
fourth to the sixth century. The desert fathers’ 
and mothers’ emphasis on asceticism, prayer, 
and obedience will be analysed in its historical 
context. The relation between theology and 
lived religion will be discussed throughout 
the course. The course will also discuss the 
reception history of early monasticism in later 
Christian movements.

Halvdistans
Kursen ges på engelska
Kursledare: Mathias Nygaard

THE DESERT FATHERS

ENGELSKAEXEGETISK TEOLOGI
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Grundläggande behörighet krävs för all hög- 
skoleutbildning. Kraven kan uppfyllas på flera sätt:

 •Grundläggande behörighet genom gymnasie-
utbildning
 •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 uppnås av den som har områdes-
behörighet 1, det vill säga lägst betyget Godkänd i Hi A 
och Sh A från nyare gymnasium eller Komvux. Betygs-
kravet från äldre linjegymnasium och/eller etappsyste-
met i Komvux är alltid lägst 3.

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

Behörighet

Om du har frågor som gäller din behörighet, kontakta 

Newmaninstitutets kursadministratör på  

adm@newman.se, 018-580 07 00.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

SÄRSKILD BEHÖRIGHET

AUSKULTANT
Om du vill delta i en kurs men inte ta hög-
skolepoäng är det möjligt att delta som 
auskultant i mån av plats. Du får då inga hög-
skolepoäng men ett kursintyg. Auskultanter 
betalar 1 495 kr/kurs. Kontakta kursadmin-
istratören om du vill anmäla dig.

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. 07.00–22.00.

HALVDISTANS
Kurs på halvdistans innebär att större 
delen av kursen ges på distans. Två obliga-
toriska samlingar ingår (om vardera cirka 
sju undervisningstimmar) med undervis-
ning, diskussioner och möjlighet att träffa 
kurskamrater och lärare. Se information om 
kurssamlingarna på newman.se. 

KURSERNA GES I
Uppsala: Newmaninstitutet, Slottsgränd 6.
Stockholm: S:ta Eugenia församlings lokaler, 
Kungsträdgårdsgatan 12.
För kurser på andra platser ges specifik  
information.

Praktisk  
information

STUDIESTÖD
Newmaninstitutets utbildningsprogram berät-
tigar till studiestöd från CSN. Se: csn.se

STUDENTER MED  

SÄRSKILDA BEHOV
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.

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

STUDENTKÅREN
Se studentkårens sida på newman.se

KURSPLANER
Alla kursplaner finns på Newmaninstitutets hemsida: 
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
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Kontakt
REKTOR VICEREKTOR

STUDIEREKTOR STUDIEADMINISTRATÖR

Philip Geister

philip.geister@newman.se  

Christine Zyka

christine.zyka@newman.se 

070-562 11 52

Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se  

070-942 97 68

Ann-Ida Fehn 

Vikarie vt och ht 22: Malena Alpsten

adm@newman.se  

018-580 07 00

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

www.signum.se

Signum-podden
med John Sjögren

Erasmus

UNDER DIN STUDIETID har du möjlighet att genomföra ett 

berikande studieutbyte och skapa minnen för livet i ett an-

nat land. Erasmusprogrammet finansierar stipendier till både 

studier och praktik utomlands. CSN får du som vanligt, och 

högskolepoängen räknas in i din svenska examen.

Newmaninstitutet är medlem i The International Association of 

Jesuit Universities och samarbetar med flera lärosäten utom-

lands. Kontakta Newmaninstitutets internationella sekreterare 

för mer information om ansökan, kurser och stipendium.

KONTAKTA MIG:

ERASMUS+

HITTA DIN PLATS – STUDERA I EUROPA!

Lidia Fioravanti,  

internationell sekreterare

lidia.fioravanti@newman.se

international@newman.se
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Kandidatexamen  
i teologi med inriktning 
mot ekologi

HÖSTTERMINEN 2022 LANSERAR Newmaninstitutet, inom ramen för 
kandidatexamen i teologi, med en ny inriktning mot ekologi till studenter som vill 
tänka vidare kring de klimatrelaterade frågorna samt utforska deras teologiska 
dimension. 

GENOM TEOLOGISTUDIERNA STÄLLS frågorna till den ekologiska forskningen 
utifrån hopp snarare än förtvivlan. Vårt förhållande till Gud, till människorna och 
jorden, vårt släktskap med allt liv och skapelsens helighet ska åter stå i centrum 
för vår uppmärksamhet. Vi strävar efter att ge våra studenter ett integrerat 
förhållningssätt till ekologi, med en öppenhet för kategorier som överskrider 
matematikens och biologins språk, och som tar oss till hjärtat av vad det är att vara 
människa.

DÄRFÖR KOMMER ”kandidatexamen i teologi med inriktning mot ekologi” att 
innehålla ett brett utbud av föreläsningar, från djupt teologiska och andliga till 
ekonomiska och juridiska. Programmet stödjer en ekologisk kultur som erbjuder 
ett unikt sätt att se på saker och ting, och som får oss att tänka runt hela skapelsen, 
men också kring vår egen livsstil och andlighet. Som ett grundläggande mönster 
i den kristna berättelsen, som pekar på principen om transcendens, kommer 
skapelsen, fallet och upprättelsen att tjäna som en påminnelse om att vi alla är 
skapade från ingenting men avsedda för evigheten.

I EN MYCKET internationell miljö kommer samtliga ekologiska kurser att ges på 
engelska och i ett internationellt perspektiv.
 
FÖLJ MED OSS på Newmaninstitutet i Uppsala, där natur och teologi möts! 

- INTE VÅR ATT ÄGA UTAN ATT BEVARA -
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Telefon

018-580 07 00

E-post

adm@newman.se

Hemsida

newman.se

Post- och besöksadress 

Slottsgränd 6, 753 09 Uppsala

Tror du att Gud kallar dig till att tjäna honom i Guds kyrka? Vilken dröm tror du att Gud har för ditt 
liv? Vill du urskilja Guds röst bland andra röster? Är du mellan 18 och 30 år gammal? Vi erbjuder tre 
hela dagar i stillhet, med andliga övningar, vägledningssamtal och mässfirande. Metoden bygger 
på 1500-talshelgonet Ignatius av Loyolas Andliga övningar. Platsen är Kristi Lekamens katolska 
kyrka i Visby. Om du har några frågor, kontakta någon av jesuiterna i Stockholm eller Uppsala, eller 
skicka ett mejl till visby@newman.se

Kallelsereträtter i Visby


