
 

 
 
 
Bilaga till utbildningsplan för Högskoleexamen i Teologi, 120 högskolepoäng. 
Appendix to Study Programme: Diploma in Theology, 120 ECTS-credits. 
 
Studiegång för Teologiskt program 120hp 
 
För närvarande erbjuds tre inriktningar från andra året 
 
(1) Profil Bibelvetenskap (GT/NT);  
(2) Profil ”Tro och kyrka” (Tros- och livsåskådningsvetenskap och Kyrko- och missionsstudier);  
(3) Profil Religionsvetenskap för blivande lärare (kräver kompletterande studier i korta 
lärarprogrammet) 
 
 
Den som tänker sig att gå vidare till fortsatta studier på avancerad nivå vid annat lärosäte 
rekommenderas att ta reda på vilka förkunskapskrav som gäller på det lärosäte där man tänker sig 
fortsätta studierna och anpassa sina val därefter.
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Profil Bibelvetenskap  
 

1 Kurserna är placerade på olika veckodagar. Översta rutan är som regel mån-ons och den undre ons-fre. 

2 Varje ruta motsvarar 7,5 högskolepoäng om inte annat anges (=ECTS-poäng).  

 
Block HT1 

v35-44 
Block HT2 

v45-51 + 01-03 
Block VT1 

v04-13 
Block VT2 

v14-23 

 
Åk2, grundnivå 2 

Bibelvetenskap: 
Nytestamentlig grekiska 1 

alt. 

NT, fördjupningskurs (icke-
språklig) 

alt.  

Gammaltestamentlig 
hebreiska 

Bibelvetenskap: 
Nytestamentlig grekiska 2  

alt. 

valbar seminariekurs 

Tros- och 
livsåskådningsvetenskap: 

Systematisk teologi 2 

Bibelvetenskap: 
GT fördjupningskurs 
språklig/icke-språklig  

 

Bibelvetenskap:  
Bibelteologi 2 

Valbart seminarium 
Tros- och 

livsåskådningsvetenskap: 
Etik 

Självständigt arbete 7,5hp 
(BV)  

 
 
Åk1, grundkurs i teologi/religionsvetenskap 60hp, grundnivå 1 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Introduktion till teologiska 

studier 

 
Bibelvetenskap: 

Gamla testamentet, baskurs 

 
Bibelvetenskap: 

Nya testamentet, baskurs  
 

 
Kyrko- och missionsstudier: 

Kyrkohistoria 
   

Kyrko- och missionsstudier: 
Missionsvetenskap 

Tros- och 
livsåskådningsvetenskap: 

Systematisk teologi 1 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Världsreligionerna, baskurs 

Bibelvetenskap: 
Bibelteologi 1 

 

 
Inriktningen Bibelvetenskap innebär att studenten förutom grundkursen om 60hp läser ytterligare 
minst 30hp inom Bibelvetenskap inklusive Självständigt arbete 7,5hp.
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Profil ”Tro och kyrka” (Tros- och livsåskådningsvetenskap, Kyrko- och 
missionsstudier) 
 

1 Kurserna är placerade på olika veckodagar. Översta rutan är som regel mån-tis och den undre ons-fre. 

2 Varje ruta motsvarar 7,5 högskolepoäng om inte annat anges (=ECTS-poäng). Folkhögskolekurserna ger inga 
högskolepoäng. 
 
Åk2, grundnivå 2 

Bibelvetenskap: 
NT, fördjupningskurs  

(icke-språklig) 

Kyrko- och missionsstudier: 
Fördjupningsseminarium i 
Kyrkohistoria/Missions-

vetenskap 

Tros- och 
livsåskådningsvetenskap: 

Systematisk teologi 2 

Tros- och 
livsåskådningsvetenskap: 
Fördjupningsseminarium 

Bibelteologi 2 Valbart seminarium 
Tros- och 

livsåskådningsvetenskap: 
Etik 

Självständigt arbete 7,5hp 
(TL/KM) 

 
 
 
Åk1 Grundkurs i teologi/religionsvetenskap 60hp, grundnivå 1 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Introduktion till teologiska 

studier 

 
Bibelvetenskap: 

Gamla testamentet, baskurs 

 
Bibelvetenskap: 

Nya testamentet, baskurs  
 

 
Kyrko- och missionsstudier: 

Kyrkohistoria 
   

Kyrko- och missionsstudier: 
Missionsvetenskap 

Tros- och 
livsåskådningsvetenskap: 

Systematisk teologi 1 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Världsreligionerna, baskurs 

Bibelvetenskap: 
Bibelteologi 1 

 

 
Inriktningen ”Tro och kyrka” (Tros- och livsåskådningsvetenskap och Kyrko- och 
missionsstudier) innebär att studenten förutom grundkursen om 60hp läser ytterligare minst 30hp 
inom Tros- och livsåskådningsvetenskap och Kyrko- och missionsstudier samt skriver 
Självständigt arbete inom Tros- och livsåskådningsvetenskap eller Kyrko- och missionsstudier. 
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Profil Religionsvetenskap (för blivande lärare)  
 

1 Kurserna är placerade på olika veckodagar. Översta rutan är som regel mån-tis och den undre ons-fre. 

2 Varje ruta motsvarar 7,5 högskolepoäng om inte annat anges (=ECTS-poäng). Folkhögskolekurserna ger inga 
högskolepoäng. 
 

Block HT1 
v35-44 

Block HT2 
v45-51 + 01-03 

Block VT1 
v04-13 

Block VT2 
v14-23 

 
 
Åk2, grundnivå 2 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 

Religionssociologi  
(ges från 18/19) 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 

Världsreligionerna 2, 
fördjupningskurs 
(ges från 18/19) 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 

Religionspsykologi Självständigt arbete 15hp  
(RR) 

(ges från 18/19) 
Tros- och 

livsåskådningsvetenskap: 
Religionsfilosofi 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Mötet med nyandligheten 

Tros- och 
livsåskådningsvetenskap: 

Etik 

 
 
 
Åk1, Grundkurs i teologi/religionsvetenskap 60hp, grundnivå 1  

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Introduktion till teologiska 

studier 

 
Bibelvetenskap: 

Gamla testamentet, baskurs 

 
Bibelvetenskap: 

Nya testamentet, baskurs  
 

 
Kyrko- och missionsstudier: 

Kyrkohistoria 
  

Kyrko- och missionsstudier: 
Missionsvetenskap 

 
Tros- och 

livsåskådningsvetenskap: 
Systematisk teologi 1 

 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap:  
Världsreligionerna, baskurs 

Bibelvetenskap: 
Bibelteologi 1 

 

 
Inriktningen Religionsvetenskap innebär att studenten förutom grundkursen om 60hp läser 
ytterligare 45hp inom Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap inklusive Självständigt 
arbete 15hp i ämnet.  
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