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1. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-09-20 (G 2018/467) att gälla från
och med 2018-09-20, höstterminen 2018.
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

2. Syfte
Kunskaper om religion och teologi blir allt viktigare för att förstå såväl enskilda gruppers
trosföreställningar och praktiker som större historiska, sociala och politiska skeenden.
Teologiskt kandidatprogram fördjupar förmågan att analysera och förstå religion och tro som
de tar sig uttryck såväl i enskilda människors och gruppers liv, som i samhället i stort.
Programmet ger kvalificerade kunskaper och färdigheter om religionsvetenskap och teologi
genom studier och analyser av texter, trosföreställningar och religiösa praktiker i historia och
nutid.
Programmet ger en gedigen utbildning för den som avser att bli präst, pastor eller på annat sätt
avser att verka inom kyrka och församling. Utbildningen ger även en gedigen grund för arbete
inom exempelvis information, kultur, utbildning, socialt arbete, migration och integration,
mänskliga rättigheter samt internationella relationer.

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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4. Examen och huvudområde
Utbildningen leder till Teologie kandidatexamen med huvudområdet Religionsvetenskap och
teologi (Degree of Bachelor of Arts in Theology with a major in Religious Studies and
Theology).
För Teologie kandidatexamen (180hp) krävs att minst 150 högskolepoäng är inom
huvudområdet. Kurser om maximalt 30 högskolepoäng från annat huvudområde kan ingå.
Kurser inom programmet kan också användas i universitetets generella examina:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap och teologi, 180
högskolepoäng
Engelsk benämning: Degree of Bachelor of Arts with a major in Religious Studies and
Theology, 180 higher education credits.

5. Mål
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
●
●
●

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
●
●
●

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen, och
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Generella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
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 i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det ämnesområde som
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utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 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,
och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

6. Innehåll och upplägg
Programmets huvudområde, religionsvetenskap och teologi, har fem inriktningar:
Kristendomens historia (KH)
Religionsbeteendevetenskap (RB)
Systematisk teologi (ST)
Religionshistoria (RH)
Bibelvetenskap (BV)
Bibelvetenskap består i sin tur av fyra spår:
Gamla testamentet med hebreiska
Gamla testamentet utan hebreiska
Nya testamentet med grekiska
Nya testamentet utan grekiska.
Studenten antas inte formellt till någon av huvudområdets inriktningar vid ansökan till
programmet, men kan välja att fördjupa sig i en eller flera av dem under utbildningens gång.
Utöver grundkurs (30 högskolepoäng) och kandidatexamensarbete (15 högskolepoäng), har
studenten stor frihet att välja kurser inom dessa inriktningar, allt efter eget intresse och syfte
med utbildningen.
Programmet inleds med grundkurs om 30 högskolepoäng.
Därefter läses kurser antingen enligt den rekommenderade studiegången (se bilaga) för blivande
präster (1) eller enligt den rekommenderade, individuella studiegången (2) där studenten i
samråd med studievägledare väljer kurser utifrån befintligt kursutbud i huvudområdet.
Den rekommenderade studiegången för blivande präster (1) är utformad med hänsyn tagen dels
till Svenska kyrkans innehållsliga krav för blivande präster, dels till att studenten ska få en bred
akademisk utbildning.
Som en röd tråd genom programmets tre år löper Teologiskt forum. Detta är en mötesplats för
studenter över årskullarna kring tro och vetande, kopplingen mellan teologisk utbildning och
olika praktiker, karriärvägar, forskningsmöjligheter och internationella utblickar, ofta med
särskilt inbjudna gäster från exempelvis akademi, trossamfund och kulturliv.
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Studietakt
Utbildningen ges på helfart.

7. Platsgaranti
Till kurserna i huvudområdet medges generell platsgaranti förutsatt att behörighetskraven är
uppfyllda, att studenten följer programmet i föreskriven takt samt att ansökan sker senast sista
anmälningsdatum.

8. Övrigt
Studerande inom programmet kan få tillgodoräknat i sin examen viss annan
religionsvetenskaplig och teologisk utbildning inom eller utom landet förutsatt att studierna
bedrivits på motsvarande nivå och med motsvarande krav.
När prövning sker ska skälig hänsyn tas till utbildningens allmänna karaktär och huvudsakliga
innehåll.
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
Varje kurs, samt programmet i sin helhet, utvärderas enligt institutionens riktlinjer.
Programkoordinator respektive kursansvariga ansvarar för att så sker. Resultaten delges
studenterna och ligger till grund för fortlöpande pedagogiskt utvecklingsarbete.
För undervisnings- och examinationsformer, se de aktuella kursernas kursplaner.

Se även bilaga. Bilaga 1 Rekommenderad studiegång H1RKT G 2018 467.
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Rekommenderad studiegång H1RKT

1.

Studiegång för blivande präster

Termin 1 HT
RKT111 Grundkurs Teologi

Termin 2 VT
30hp

Termin 3 HT
RKT129 Bibelvetenskap (BV)

7.5hp

RT1232 Teologisk etik (ST)

7.5hp

RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på
utomeuropeisk kristendom (KH)

7.5hp

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige (KH)

7.5hp

Termin 4 VT
15hp

samt en av följande
RKT126 Gamla testamentet med hebreiska (BV)

RT1231 Treenighet och skapelse (ST)

RKT136 Gamla testamentet med hebreiska (BV)

15hp

och
15hp

RKT125 Nya testamentet med grekiska (BV)

RKT138 Nya testamentet utan grekiska (BV)

15hp

alternativt
RKT135 Nya testamentet med grekiska (BV)

15hp

och
RKT137 Gamla testamentet utan hebreiska (BV)
Termin 5 HT

15hp

Termin 6 VT

RK1331 Kristus, människan och frälsningen (ST)

7.5hp

RKT130 Svenska kyrkans tro och liv

15hp

RK1332 Teologiska klassiker (ST)

7.5hp

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för
kandidatexamen

15hp

Valfria kurser om sammanlagt 15hp väljs bland följande:
RT1311 Kyrka och världslig makt i ett
historiskt perspektiv (KH)
RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i
klosterväsendets historia (KH)
RT1321 Levd religion (RB)
RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi (RB)
RT1341 Västerländsk esoterism (RH)
RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter (RH)

7.5hp
+
7.5hp
S:a
180hp

2.

Rekommenderad, individuell studiegång

Termin 1 HT
RKT111 Grundkurs Teologi

Termin 2 VT
30hp

Valbara fortsättningskurser i inriktningarna

30hp

Kristendomens historia
Religionsbeteendevetenskap
Systematisk teologi
Religionshistoria
om sammanlagt 30hp
Termin 3 HT
Valbara fördjupningskurser i inriktningarna

Termin 4 VT
30hp

Valbara fortsättningskurser i inriktningarna

Kristendomens historia

Kristendomens historia

Religionsbeteendevetenskap

Religionsbeteendevetenskap

Systematisk teologi

Systematisk teologi

Religionshistoria

Religionshistoria

och/eller valbara fortsättningskurser i inriktningen

och/eller valbara fördjupningskurser i inriktningen

Bibelvetenskap

Bibelvetenskap

om sammanlagt 30hp

om sammanlagt 30hp

Termin 5 HT
Valbara fördjupningskurser i inriktningarna

30hp

Termin 6 VT
15hp

Kristendomens historia

Valfria kurser i annat ämne vid Göteborgs universitet, annat
lärosäte i Sverige eller utomlands alternativt praktik

30hp

Religionsbeteendevetenskap
Systematisk teologi
Religionshistoria
eller valbar fortsättningskurs i inriktningen
Bibelvetenskap
om sammanlagt 15hp
RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete
för kandidatexamen

S:a
180hp
15hp

