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Ängel på domkyrkan i Uppsala

Newmaninstitutets entré på 
Slottsgränd

tuella arv som du möter på Newman-  
institutet består inte av enkla svar utan av 
motsatser som behöver balanseras. Gud 
och människa. Immanens och transcen-
dens. Kropp och själ. Frihet och ansvar. 
Dogmer och tolkning. 

EN BRA UTBILDNING är ett träningspro-
gram som bygger upp förnuftets muskler, 
ökar motståndskraften mot smittsam 
dumhet och stärker balansen i en tid som 
så ofta förlorar alla proportioner. Aka-
demiska studier dämpar överdrifter och 
gynnar nyanser.

BETRAKTA EN UTBILDNING på Newman- 
institutet som förnuftets motsvarighet 
till ett gymkort. Räkna med träningsvärk 
– och se fram emot att i gengäld få mer  
energi och större frihet.

Välkommen till  
Newmaninstitutet!

Philip Geister
Rektor

Räkna med träningsvärk
ATT GÅ EN utbildning kräver tålamod och 
ödmjukhet. Hela tiden ifrågasätts ens in-
körda övertygelser. Man måste vara öppen 
för nya, djupare, mer komplexa sanningar.

ATT BLI IFRÅGASATT genom kunskap är 
jobbigt. Men vad är alternativet? Att få sina 
värderingar helt präglade av andra? Influer-
are eller företag som vill ha dina clicks och 
dina pengar? Eller politiker som vill bygga 
sin makt på din naivitet, ditt bristande in-
tresse eller din dumhet?

ATT HA PRINCIPER och fasta övertygelser 
står inte i motsats till att vara beredd att prö-
va sina uppfattningar och att förändras. Att 
stå stadigt på däck när det stormar på havet 
kräver balans. Balans är en flexibilitet som 
inte är motsatsen till stabilitet utan dess 
förutsättning. Människor med en förmåga 
att tackla manipulationsförsök från eko-
nomiska, politiska eller ideologiska aktörer, 
personer som står fast i en kaotisk tid: det är 
sådana människor som visar en andlig och 
intellektuell rörlighet.

DET BÄSTA AV den kristna trons intellek- 
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Fyra studenters 
erfarenheter

BENJAMIN 
NILSSON

SONJA 
EHRENFRIED

DET SOM VÄCKTE mitt intresse för Newmaninstitutet var 
delvis erbjudandet av ett kandidatprogram i filosofi som 
enligt rådande svensk standard tycks närmast unikt i sitt 
slag, men också faktumet att studiemiljön är både så pass 
personlig och studiefrämjande som den är. Som student 
får man möjlighet att anpassa studieplanen efter personligt 
tycke och smak, då det bland de kurser som erbjuds finns 
en stor bredd. Jag tycker därför att Newmaninstitutet är det 
självklara valet för alla intresserade av samspelet mellan 
filosofi, teologi och kultur. 

UTBILDNINGEN PÅ NEWMANINSTITUTET är unik – 
individuell, utmanande och intensiv, men framför allt rolig. 
Efter mitt praktikår och en termin som Erasmus-student 
beslutade jag mig för att stanna här och fortsätta mina 
studier i Sverige. Studieprogrammets struktur skapar en 
miljö för spännande diskussioner och utbyte av idéer vilket 
främjar den personliga kreativiteten. Här på högskolan flyttas 
mina personliga gränser ständigt genom nya utmaningar. 
Dessutom är det lätt att hitta ett nytt hem bland alla andra 
studenter i Uppsalas underbara studentmiljö. 

MARGARETA 
AHLE

SEDAN TONÅREN HAR jag tyckt om när förenklade 
tankegångar utmanas och invanda föreställningar ställs 
på huvudet. Därför är det så roligt och stimulerande att 
nu, efter avslutat yrkesliv, ha möjligheten att studera på 
Newmaninstitutet. Förutom det stora utbudet av fascinerande 
kurser, liksom bredden och djupet på undervisningen, 
uppskattar jag den mångfald av perspektiv som kommer av 
studenternas stora spridning i ålder, bakgrund, livsåskådning 
och mål med studierna. Heldagssamlingarna, när vi träffas 
på plats, är terminens höjdpunkter. 

BENJAMIN 
ULBRICHT

NEWMANINSTITUTET ÄR SPECIELLT. Här erbjuds mer än 
kunskap: hjärtat formas genom varma samtal studenter 
emellan, de knivskarpa lärarnas undervisning och en hög 
ambitionsnivå inom organisationen. Här finns flexibilitet 
och omsorg, vilket möjliggör även för en heltidsarbetande 
förälder som jag att sakta ta sig fram till en master. Bredden 
på och djupet i kursutbudet skapar förutsättningar för 
komplexa analyser och en rik metodologisk ansats. Med 
andra ord: Newman erbjuder ett annat slags bildningsideal 
där sinnet skärps och karaktären danas.
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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 2023 väljer mel-
lan 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, fundamentalt-
eologi, 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.

KANDIDATEXAMEN I FILOSOFI

KANDIDATEXAMEN MED FILOSOFI SOM HUVUDOMRÅDE

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 2023 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 (varav minst 30 hp inom samma om-

råde), 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 kandidat- 
examen i teologi och kandidatexamen med teo-
logi 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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Kardinal Michael Czerny och Veritas förlagschef Anna Minara Ciardi i 
Newmaninstitutets aula under symposium om katolska socialläran.

Masterutbildning  
i teologi
NEWMANINSTITUTET HAR RÄTT att utfärda 
masterexamen med inriktning mot systematisk 
teologi (120 hp). Masterprogrammet bidrar 
framför allt till förmågan att utforma och 
genomföra ett riktat forskningsprojekt utifrån 

studentens intresseområde. Utbildningen ger 
också genom avancerade kurser en breddning 
och fördjupning av kompetensen i systematisk 
teologi inom en bred katolsk tradition.

KURSEN GES LOKALT i Uppsala (helfart) och på 
halvdistans (halvfart) under höstterminen 2023. 
Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under 
vårterminen 2024. 

LOKAL UNDERVISNING UNDER höstterminen 
2023: måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar 
10.00–12.00.

Halvdistansundervisning med obligatoriska 
träffar i Uppsala: 28 augusti (terminsstart), 25 sep-
tember, 20 november och 13 december 2023; 31 
januari, 28 februari, 17 april och 16 maj 2024.

INTRODUKTION TILL FILOSOFI OCH TEOLOGI 

A-Kursen
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.
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KURSER ÖVER HELA LÄSÅRET

KURSLISTA 
MED KURSBESKRIVNINGAR

LÄSÅRET
A-KURSEN 

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudfrågor, delområden,  
historia, begrepp och analysredskap. Kursen består av fyra delkurser. Upplägget styrs av centrala 
frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna utvecklar 
förmågan att på ett självständigt sätt redogöra för ståndpunkter och texter, att formulera pro- 
blem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka 
relevant information. Stora delar av Bibelns innehåll inhämtas på egen hand och med stöd av 
undervisning.

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

UPPSATSKURSEN 

Seminariet som startar under höst- respektive vårtermin ger metodisk skolning i uppsatsskrivande 
och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Semi-
narierna kompletteras med individuell handledning.

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

23 24/

KURSER ÖVER HELA HÖSTTERMINEN 2023

TEXTSEMINARIUM:  
APOSTLAGÄRNINGARNA PÅ GREKISKA 

Apostlagärningarna är en av de mest omfattande 
böckerna i Nya testamentet. Boken innefattar 
ett stort antal olika tal. Dessa tal presenterar ett 
antal ämnen och frågeställningar som var av 
avgörande betydelse för den tidiga kyrkan. Inom 
seminariet ska vi läsa, översätta och diskutera de 
viktigaste talen och analysera deras struktur och 
teologi. För att gå kursen krävs åtminstone 15 hp i 
klassisk grekiska eller koinegrekiska.
 
Lokal undervisning och distans 
(träffar i hybridformat)
Seminarieledare: Andreas Bergmann
Examinator: Mathias Nygaard

HOLY IMAGES AND WORSHIP 

This course addresses questions concerning the 
role of art in worship from historical, anthropo-
logical, and theological standpoints. From the 
biblical prohibition of the Second Command-
ment, through debates about early Christian art 
culminating in Byzantine iconoclasm, arguments 
for and against the use of holy images in worship 
are examined by reading primary sources in their  
historical contexts.
 
Distans (träffar över Zoom)
Kursledare: Barbara Crostini Från Newmaninstitutets bibliotek

EXEGETISK TEOLOGI

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA
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Modul 1
Fundamentalteologi hör som akademisk 
disciplin hemma i gränsområdet mellan kon-
troversteologi och livsåskådningsvetenskap. 
Ämnet behandlar teman av grundläggande 
betydelse för den kristna tron, såsom Gud, tro 
och uppenbarelse. Vidare ingår frågor om trons 
anspråk på sanning och universella relevans, 
förhållandet mellan skrift och tradition, dog-
mutveckling, samt kyrkans trosgemenskap, 
strukturer och ämbeten.

Lokal undervisning i Uppsala och halvdistans 
med träffar i Göteborg och Uppsala
Kursledare: Ulf Jonsson

Christianity preaches the hope for a new heav-
en and a new earth. This eschatological hope 
does not entail the abolishment of the natural 
world but the anticipation of its redemption 
and fulfilment. But what does this apocalyptic 
message imply in a period of ecological chal-
lenges? Can it deepen our care for the world? 
In this course students will have an opportunity 
to analyse our caring for the world in relation to 
the hope for a new earth and a new heaven.

Lokal undervisning
Kursledare: Mårten Björk

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 metodologiska 
problem inom katolsk teologi i historia och nutid..

Halvdistans
Kursledare: Mårten Björk

FUNDAMENTALTEOLOGI 
A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH

METODKURS I TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

INRIKTNING EKOLOGI
SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI MASTERNIVÅ

ENGELSKA

Kursen ger en introduktion till Gamla testa-
mentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära 
form och teologi. Delar av Gamla testamentets 
tolknings- och verkningshistoria belyses. 
Exempel på såväl äldre som moderna tolknings-
perspektiv och metoder tas upp. Stor vikt läggs 
vid läsning av Gamla testamentets texter i 
översättning. Deltagarna utvecklar förmågan 
att formulera självständiga tolkningar av gam-
maltestamentlig text.

Halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

In this course we will discuss some of the 
fundamental questions concerning the 
nature and function of music. What is the 
significance and meaning of music, in 
particular of instrumental music, and how 
does music relate to other art forms? To 
those questions, following an overview 
of historically influential philosophical 
answers, the focus will be placed on con-
temporary philosophies of music. Musical 
examples from various genres will be 
used to highlight the arguments.

Halvdistans
Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

INTRODUKTION TILL GAMLA TESTAMENTET

PHILOSOPHY OF MUSIC

EXEGETISK TEOLOGI

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

Halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg m.fl.

A GOOD DISRUPTION – REINVENTING 
ECONOMICAL MODELS

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA

FILOSOFI ENGELSKA

Varje livsåskådning och religion har en människosyn 
som är en frukt av människans reflektion över sig själv. 
Kursen är tänkt att ge en introduktion till olika antro-
pologiska modeller. Men samtidigt utvecklar kursen 
de viktigaste dragen i en personalistisk antropologi, 
som ser människan som en medveten och fri men 
samtidigt kropps- och tidsbunden person. Dess-
utom behandlas människans individuella, historiska, 
sociala, biologiska och kulturskapande särdrag.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Erik Åkerlund

FILOSOFISK ANTROPOLOGI

FILOSOFI

INRIKTNING EKOLOGI

Schackbräde i biblioteket

14 / / 15 MODUL 1 MODUL 1



Modul 2
Den kristna synen på Jesus Kristus har ge-
nom 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 mo-
tiv och förståelsemodeller i historia och nutid. 
Likaså görs utblickar mot skilda sätt att se på 
hans person och betydelse inom bildkonst och 
litteratur. 

Halvdistans med träffar i Stockholm
Kursledare: Tomas Orylski

KRISTOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

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, 
utgör nämligen själv en del av metafysiken. 
Kursen börjar därför med en grundlig 
historisk genomgång för att sedan ta upp 
metafysiska frågeställningar på ett system-
atiskt sätt. 

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Erik Åkerlund

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 orienter-
ing i konstens filosofi och dess historia. Om 
möjlighet ges, ingår en utställning, konsert 
eller teaterföreställning. 

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

This course reflects theologically and philo-
sophically on the issues of human dependence 
and agency in the biological world. Many organ-
isms shape their environment, but the degree to 
which humans do so is unparalleled in the bio-
logical world, as our environmental crisis makes 
clear. How did the uniquely human forms of 
“niche construction” evolve? What does an 
evolutionary informed, as well as ecologically 
responsible, theological anthropology look like?

Lokal undervisning
Kursledare: Christoffer Skogholt

METAFYSIK OCH ONTOLOGI 

ESTETIK I: FRÅN PLATON TILL HEGEL 
BIOLOGY, ECOLOGY, AND THEOLOGICAL 
ANTHROPOLOGY

INRIKTNING EKOLOGI
SYSTEMATISK TEOLOGI ENGELSKA

FILOSOFI

FILOSOFI

The course will explore the impact of climate 
change and ecological awareness on under-
standing the concept of justice. Using case 
studies from around the world, the course will 
shed light on the social dimension of sustain-
ability and human rights. A connection will be 
made to Catholic social teaching about the 
importance of developing an integral approach 
to social justice as much as to ecology.

Lokal undervisning
Kursledare: Vanja Romlin m.fl.

ENVIRONMENTAL JUSTICE

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
ENGELSKA INRIKTNING EKOLOGI

One of the central problems in modern logic is 
the question of what constitutes a valid argu-
ment and good argumentation. 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 logic and predicate-logic language. 
Several methods in logic for analysis of the 
validity of arguments are also studied.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Taeda Tomic

LOGIC AND ARGUMENTATION 

FILOSOFI 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. Exem-
pel på såväl äldre som olika moderna tolkning-
sperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. 
Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets 
texter i översättning. Deltagarna utvecklar för-
mågan att självständigt formulera en tolkning 
av nytestamentlig text.

Halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

Utifrån en orientering kring de bibliska texter-
nas utläggningshistoria behandlar kursen olika 
sätt att tolka och tillämpa nytestamentliga 
texter i historia och nutid. Kursen ger en fördju-
pad förståelse för bibeltolkningens varierade 
kulturhistoria. Den moderna nytestamentliga 
bibelvetenskapen diskuteras utifrån ett veten-
skapsteoretiskt perspektiv och tolkas i sitt 
ideologiska sammanhang.

Halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

INTRODUKTION TILL NYA TESTAMENTETEXEGETIK FÖRDJUPNING: 
RECEPTIONSHISTORIA

EXEGETISK TEOLOGIEXEGETISK TEOLOGI MASTERNIVÅ

AVANCERAD KANDIDAT- OCH MASTERNIVÅ

This course explores the richness of one of the most 
ancient churches in the world, the Coptic church of 
Egypt. It starts with the definition of the word “Cop-
tic,” and how this applies to the school of Alexandria 
featuring key figures such as Clement and Origen, 
in the third century. Other key figures treated in the 
course are Athanasius of Alexandria, Anthony the 
Great, Cyril of Alexandria, Severus of Antioch, as well 
as some later, lesser known, theologians.

Distans (träffar över Zoom)
Kursledare: Youhanna Nessim Youssef

Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska 
språket genom läsning och översättning av enklare 
texter och vissa centrala texter i den katolska teo-
login och liturgin. Syftet är att uppnå grundläggande 
läsförståelse för att kunna läsa enklare efterklas-
siska 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 strat-
egier för textförståelse.

Halvdistans
Kursledare: Ivar Asplund

ADVANCED READING COURSE: 
THE CLASSICS OF THE COPTIC TRADITION

LATIN I 

HISTORISK TEOLOGI

TEOLOGI (ALLA DELOMRÅDEN)

ENGELSKA

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 är djupt rotat i 
hans liv som munk, och i forskningen kallas 
hans teologi monastisk eller mystik. Kursen 
förmedlar kunskap om denna erfarenhets-
baserade teologi och utvecklar perspektiv för 
en vishetsteologi för vår tid.

Halvdistans med träffar i Stockholm
Kursledare: Dominik Terstriep

VISHETSTEOLOGI 

SYSTEMATISK TEOLOGI

Modul 3

Kursen ger en grundlig skolning i nu-
tida systematiskt-teologiskt tänkande och 
uppmärksammar metodfrågor, förhållandet 
mellan historisk utläggning och filosofiskt 
tänkande, samt konfessionella och ideologis-
ka skillnader mellan olika teologiska ansatser. 
Upplysningens och romantikens betydelse 
för såväl evangelisk som katolsk teologi bely-
ses särskilt.

Halvdistans
Kursledare: Mårten Björk

FÖRDJUPNINGSKURS I SYSTEMATISK 
TEOLOGI 

SYSTEMATISK TEOLOGI MASTERNIVÅ

Upp mot högre höjder
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Teater var ett viktigt inslag i Jesuitordens skolor 
i tidigmodern tid. Kursen går igenom jesuitdra-
mats ursprung och syfte, och tar upp de fakta 
om de viktigaste verken och manusförfattarna, 
samt skådespelens kulturella inflytande. Vi 
undersöker de grundläggande principerna för 
jesuitdramats pedagogik och inlärningstekniker-
nas filosofiska och estetiska grunder. En del av 
kursen ägnas även åt moderna teorier om och 
metoder inom dramapedagogik, och deras 
koppling till jesuitskolornas teater. 

Halvdistans
Kursledare: Taeda Tomic

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 
undergoing such challenges, or did they take 
active responsibility for the impact those events 
had on their surroundings? This course will look 
at some key historical events from an ecological 
perspective and reflect on the conscious shap-
ing of an environmentally-friendly way of life.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Barbara Crostini

The concept of planetary boundaries, within the 
broader discussion on the Anthropocene, aims 
to define the environmental limits within which 
humanity can safely operate. Facing these limits, 
Catholic social teaching guides sustainable 
development principles by favouring both hu-
man and natural environments. Thus, this course 
will analyse the interrelation of the concept of 
integral ecology with the broader framework of 
planetary boundaries. 

Lokal undervisning 
Kursledare: Vanja Romlin

Kursen ger en introduktion till kyrkans framväxt 
och utveckling under antiken och medeltiden. 
Genom ett urval av kyrkofädernas texter ges en in-
blick i den tidiga kyrkans teologi. I kursen studeras 
också klosterrörelsens andliga och akademiska 
betydelse från 500-talet och framåt, liksom uni-
versitetsvärlden 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.

Halvdistans
Kursledare: Fredrik Heiding

JESUITDRAMA
A CHRISTIAN HISTORY OF THE ENVIRONMENT 

PLANETARY BOUNDARIES AND INTEGRAL 
ECOLOGY

KYRKANS HISTORIA I

HISTORISK TEOLOGITEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIERTEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

Existentialism was one of last century’s most 
important philosophical schools of thought. 
Philosophers like Simone de Beauvoir and Jean-
Paul Sartre asked themselves what it means to 
live an authentic life. They struggled with ques-
tions about existence, freedom, anxiety, guilt, 
and lethargy. The course takes the concepts and 
thoughts developed by the 20th century existen-
tialists as a point of departure and relates them 
to questions and concerns of our own times.

Halvdistans
Kursledare: Kim Solin

EXISTENTIALISM

FILOSOFI

I denna fortsättningskurs i estetik studeras 
centrala författarskap, begrepp och problemfor-
muleringar ur främst den kontinentala estetiska 
traditionen. Kursen är tematiskt indelad och 
tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar 
efter 1800-talets början. Upplägget 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

Kursen är en historisk introduktion till några av 
den västerländska filosofins viktigaste frågor. 
Från en översikt över den filosofiska diskus-
sionen under antiken, senantiken och medelti-
den 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 verk-
lighetens fundamentala struktur.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg

ESTETIK II: EFTER HEGEL 

FILOSOFINS HISTORIA I 

FILOSOFI

FILOSOFI

ENGELSKA

INRIKTNING EKOLOGI

INRIKTNING EKOLOGI

ENGELSKA

ENGELSKA
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Modul 4

Kursen ger en översikt över kyrkans utbredning och 
omvandling från 1500-talet fram till nutiden. Refor-
mationerna, upplysningen och konfessionaliseringen, 
samt utvecklingen från 1800-talets mitt till Andra Va-
tikankonciliet uppmärksammas särskilt. Kursen be-
handlar 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.

Halvdistans
Kursledare: Andreas Mazetti Petersson

Den kristna kyrkan är en konkret gemenskap som 
på olika sätt organiserar sig i samhället: som alter-
nativsamhälle 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. Denna tematik belyses i fallstudier: 
nationalstaten och nationalkyrkorna samt kyrka i 
minoritets- respektive majoritetssituation i dagens 
värld.

Halvdistans
Kursledare: Andreas Mazetti Petersson

KYRKANS HISTORIA II

FÖRDJUPNINGSKURS I KYRKOHISTORIA: KYRKA, 
FOLK OCH STAT

HISTORISK TEOLOGI

HISTORISK TEOLOGI

För den kristna kyrkan är Anden en påtaglig 
men samtidigt svårfångad realitet. Kursen be-
handlar 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 gu-
domligt och mänskligt, nåd och natur. 

Halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

ANDEN OCH ANDENS VERK 

SYSTEMATISK TEOLOGI

Scientific evidence shows that efforts to con-
vince consumers to become sustainable are 
failing. Putting the theological and ethical con-
cept of “conversion” at the heart of the matter 
may show how personal involvement is indis-
pensable in the climate crisis. Through practical 
theological and critical reflection, this course 
addresses identity and socio-cultural standing 
as it relates to consumption, lifestyle choices, 
and sustainable practices.

Lokal undervisning
Kursledare: Philip Geister

In addition to analysing the term “nature” in phi-
losophy and theology from a historical perspective, 
the course studies the hermeneutics of nature, 
how we experience it and how this experience ex-
presses itself in, for example, literature or aesthetic 
theory. These two aspects are then put in relation 
to our use of nature (medicine and forestry, for ex-
ample.) and are concretised in practical examples 
of the effects it causes.

Lokal undervisning
Kursledare: Ylva Jansson m.fl.

ECOLOGICAL CONVERSION 

WHAT IS NATURE?

ENGELSKA

ENGELSKA

INRIKTNING EKOLOGI

INRIKTNING EKOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

SYSTEMATISK TEOLOGI

MASTERNIVÅ

Kursen ger en översikt över Roms arkitektur 
och stad med tonvikt på ett urval signifikativ 
kyrkoarkitektur som speglar staden och 
samhället från antiken till vår tid. I form av 
föreläsningar och diskussionsseminarier med 
rikhaltigt bildmaterial får deltagarna genom 
konsthistorisk metodologi insikter i kyrkoarki-
tekturens utveckling. Deltagarna får möjlighet 
att öva sin färdighet i att se, beskriva, förstå, 
analysera och tolka arkitekturens innebörd 
och funktion..

Halvdistans
Kursledare: Maj-Britt Andersson

ROM – NEDSLAG I KYRKOARKITEKTUREN

TEOLOGISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSSTUDIER
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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 tänk- 
are som berört uppmärksamhet studeras 
som till exempel Malebranche, Bergson 
och Bachelard (det poetiska drömmandet), 
tänkare inom den fenomenologiska skolan, 
samt sociologen Hartmut Rosa och hans 
resonansbegrepp.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

Kursen utgör en introduktion till filosofins histo-
ria från 1600-talet till nutid (1900-talets början). 
Syftet är att få en grundläggande förståelse 
för de olika filosofiska diskussioner som är 
förbundna med den naturvetenskapliga revo-
lutionen liksom de som senare kännetecknar 
Upplysningstiden. Vi försöker även att förstå 
uppkomsten av olika postkantianska ström-
ningar och tendenser. Några av de största 
tänkarnas grundtexter från olika sekel studeras 
och diskuteras mer ingående.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg

OM UPPMÄRKSAMHETFILOSOFINS HISTORIA II

FILOSOFIFILOSOFI

The Book of Jeremiah is in many ways an 
outstanding book. For one thing, it is the 
longest single book in the Bible. It also refer-
ences many other biblical writings and reflects 
upon them, thus forming a kind of summary of 
them on a higher level. The prophet Jeremiah 
further takes on many different roles: he 
embodies the “Servant of the Lord” and has an 
intimate relationship with God. The course will 
explore the breadth and depth of this remark-
able book.

Halvdistans
Kursledare: Georg Fischer

JEREMIAH

ENGELSKAEXEGETISK TEOLOGI

HÖSTTERMINEN 2023
15 mars: antagning.se öppnar för  
anmälan.
17 april: antagning.se stänger för  
anmälan.
21 juni: sista kompletteringsdag för 
betyg.

Terminsstart: måndag den 28 augusti 
2023. Modul 2 börjar den 6 november, 
modul 3 den 15 januari 2024, modul 4 
den 2 april 2024.

VÅRTERMINEN 2024
15 september 2024: antagning.se  
öppnar för anmälan.
16 oktober 2023: antagning.se stänger 
för anmälan.
1 december 2023: 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 som leds av 
Mårten Björk och The Newman Institute Research Seminar 
in Late Ancient and Byzantine Cultures som 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

Ignatiansk spiritualitet bygger på 1500-tals- 
helgonet Ignatius av Loyolas erfarenheter 
och teologiska vision. Kursen går igenom 
Ignatius liv i dess historiska sammanhang. 
Dessutom behandlas grundbegreppen i 
denna spiritualitet såsom skapelse, frihet, 
synd, nåd, Jesus Kristus, Treenigheten, 
sakramenten, kallelse, att urskilja andar och 
att göra val. I kursen ser vi närmare på vad 
en individualistisk människosyn innebär. Mot 
detta ställs alternativa kyrkliga och sociala 
perspektiv. 

Halvdistans med träffar i Göteborg och 
Uppsala
Kursledare: Fredrik Heiding

IGNATIANSK SPIRITUALITET UNDER YTAN

HISTORISK 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 A1, det vill säga 
Hi 1b (alt Hi 1a1 samt 1a2) och Sh 1b (alt Sh 1a1 samt 
1a2). För motsvarigheter i äldre eller andra gymnasie-
system, se UHR:s hemsida.

Om du har frågor som gäller din behörighet, kontakta 
Newmaninstitutets studieadministratör på 
adm@newman.se, 070-312 62 50.

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
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 

adm@newman.se  

070-312 62 50

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

Signum-podden
med John Sjögren
www.signum.se

Internationella 
nätverk
UNDER DIN STUDIETID har du möjlighet att utmana dig själv och 
genomföra ett berikande studieutbyte och skapa minnen för livet i ett 
annat land. Erasmusprogrammet finansierar stipendier till både studier 
och praktik inom EU. CSN får du som vanligt, och högskolepoängen 
räknas in i din svenska examen. Mer information om våra internationella 
partner, ansökan och stipendium hittar du på newman.se

NEWMANINSTITUTET TILLHÖR NÄTVERKET Kircher Network, som 
består av högskolor och universitet grundade eller inspirerade av 
jesuiter i Europa och Mellanöstern. Inom den ramen har alla studenter 
möjlighet att ta del av online-kurser från andra lärosäten i nätverket. 
Kurserna är inte CSN-berättigade. Mer information om kurserna och 
ansökan hittar du på newman.se

KONTAKTA MIG:ERASMUS+

HITTA DIN PLATS – STUDERA I EUROPA!

Lidia Fioravanti,  

internationell sekreterare

lidia.fioravanti@newman.se

international@newman.se

KIRCHER NETWORK 
INTER-INSTITUTIONAL ONLINE COURSES PROJECT
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Kandidatprogrammet 
med inriktning mot ekologi

Alumnnätverk

NEWMANINSTITUTET ERBJUDER STUDENTER möjlighet 
att läsa kurser i ekologi inom ramen för kandidatprogrammet 
i teologi. Med inspiration från den påvliga encyklikan 
Lovad vare du (Laudato si’) syftar denna inriktning till att ge 
studenter verktyg för att analysera och tänka kritisk kring de 
klimatrelaterade utmaningar som världen idag ställs inför. 
Fördelen med att studera teologi tillsammans med ekologi är 
att studenter får unika verktyg för att kunna bidra till en hållbar 
framtid.

En samtalspodd om mötet mellan vetenskap och 

religion, filosofi och teologi, kyrka och samhälle. 

Med Peter Westermark, Christoffer Skogholt och Erik 

Åkerlund. Podden produceras av tidningen Sändaren i 

samarbete med Newmaninstitutet och Teologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. 

ALUMNNÄTVERKET ÄR TÄNKT att vara en hjälp för att behålla kontakten mellan Newmaninstitutet 
och före detta studenter. Genom att ta vara på våra tidigare studenters erfarenheter får vi möjlighet 
att förbättra kvalitén på kurser och program, så att både nya och tidigare studenter väljer att studera 
på Newman. Vi vill även att alumnnätverket ska vara en resurs, som hjälper oss att identifiera de 
behov som finns i omvärlden. På så vis stärker vi Newmaninstitutets roll som högskola i samverkan 
med samhället och arbetslivet.

HÅLL UTKIK PÅ hemsidan newman.se för mer information om evenemang i alumnnätverkets regi. 

ALUMNEN RICKARD FORSBERG

På grund av min sekulära bakgrund visste jag inte vad jag skulle 
förvänta mig när jag började på Newmaninstitutet. Men att börja 
studera där är ett av de bästa val jag gjort.
I arbetet på Katolsk Bokhandel har jag dagligen användning av 
de ämneskunskaper som jag tillägnat mig, då jag i kontakt med 
kunderna möts av frågor som rör teologi och filosofi, och det tänkta 
spannet däremellan. I bokhandelns sortiment återfinns dessutom en 
betydande mängd av litteraturen som används i Newmaninstitutets 
kurser. Bekantskapen med dessa och andra texter underlättar när 
jag ska rekommendera vissa böcker framför andra utifrån kundens 
specifika behov. Även erfarenheten i studentkåren har bidragit 
till mitt nuvarande arbete, då båda verksamheter kräver en viss 
organisationsförmåga.
När jag ser tillbaka på studietiden har jag inte bara fått en 
akademisk grund, utan den har givit mig färdigheter som jag 
kommer ha användning av livet ut. Därför vill jag mena att studier på 
Newmaninstitutet inte kan göra annat än att berika 
ens liv – oaktat senare karriärsval. Rickard Forsberg i 

Katolsk bokhandel.
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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

Ku
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id

sk
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ed det världsvida katolska perspektivet

www.signum.se
katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle


