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Gemensamma studier samt språkstudier för utbildningslinjen för teologi 
läsåret 2017-2018 
 
Studieschema för studerande år 1 
Studieorienteringsveckan 28.8-1.9.2017, hela dagen 
samt period I (4.9-27.10.2017) och II (30.10-22.12.2017) 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter, 5 sp Examination: 
närstudier, HELA DAGAR 28.8-1.9.2017 samt därefter  
NÄT- och NÄRSTUDIER fre kl. 13.30-15.00 under höstterminen  

inlämningsuppgifter 
närvaro 
utvärdering 

 
Språk- och kommunikationskurser: 
Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på EFTERMIDDAGAR 
922729.0 Finska preparationskurs, 5 sp, period I v. 36-43, tis och tors 8.15-9.45 
Kursdeltagarna fortsätter med Finska 2 på våren. Ålänningar avlägger endast denna kurs i 
finska. 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period I-II v. 37-50, mån och ons kl. 13.30-15.00 Finska 1 (version 2 under våren) 
   

922505.0 Svenska för finskspråkiga, 5 sp 
Ersättande språkprov ordnas under den första lektionen av kursen, se 
https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
Kurs: Period I-II v. 36-50, två versioner, studerande vid FHPT väljer (Svenska 2) mån och ons 
13.30-15.00 
   
 

 
Studieschema enligt vecka, period I och II 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10  Finska prep  Finska prep  

10-12      

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Finska 1 / Svenska 2  Finska 1 / Svenska 2 Pedagogik ASF-
närstudieträffar 

15-17      
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Period III (8.1-16.3.2018) och IV (19.3-25.5.2018), eftermiddagar 

Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på eftermiddagar: 
923471.0 Engelska (FHPT), 5 sp Fyra 
versioner v. 3-16, version 1 o. 2 mån och 
ons kl. 13.30-15.00 eller version 3 tis och 
tors kl. 13.30-15.00 eller version 4 tis och 
tors 15.15-16.45 

48 h närstudier tentamen 

Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. Version 2 är anpassad för teologi och religionsvetenskap. 
Ersättande språkprov ordnas på hösten. Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo 
för mera information. 
 

Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 
- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period III-IV v. 3-16, tis och tors kl. 13.30-15.00 Finska 2 (version 1 under hösten) 
 

Studieschema enligt vecka, period III och IV 
Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10      

10-12      

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Engelska Engelska 
Finska 2 Engelska Engelska 

Finska 2 
 

15-17  Engelska  Engelska  
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Studieschema för studerande år 3 
   
a) 921001.0 Akademisk framställning (FHPT), 5 sp 
Samordnad med kandidatseminarierna. 
Fem kursversioner, välj den version som tidsmässigt passar bäst. 
1. Period I-II, v. 36-47, fre 8.15-9.45 
2. Period II-III, v. 44-51, 3-5, mån 10.15-11.45 
3. Period II-III, v. 44-45, 47-50, 3-7, fre 10.15-11-45  
4. Period III-IV, v. 3-13, mån 8.15-9.45 
5. Period III-IV, v. 5-12, 14-17, fre 8.15-9-45 
901020.0 Kommunikationsfärdigheter II/TF 
Kontakta Språkcentret ifall kursen behövs. 
Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. 
 
b) Proseminarier i huvudämnet inkl. kandidatavhandling, 10 sp 
Period III-IV, v. 2-12 och 15-18, mån, ons kl. 10-12 
 

c) Karriärvägledning, inkluderat i proseminariet 
- KHF och teologi: onsdag 14.2.2018 kl. 10-12, Helikon 
 

d) Ämnesorienterad informationssökning, ingår i proseminarierna 
- seminarieledaren kontaktar informationsspecialist Maria Lassén-Seger 
 

e) Stöd för kandidatskribenter – guide för kandidatskribenter 
http://www.abo.fi/student/guider  
Kand- och graduklubben – träffar utöver ämnenas graduhandledning 
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet  
 

Uppdaterad 21.9.2017 SR 

http://www.abo.fi/student/guider
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet


Kandidatexamen

Teologiblock Kandidatprojekt Yrkesprofilerande block Påbyggnadsblock 
(Grundstudier 60 sp) (Ämnesstudier 15 sp) Kort biämne 25 sp Ämnesstudier i teologi 40 sp

Bibeln i historia och nutid 15 sp Teori och metod 5 sp (ej teologi) Fritt valda studier 20 sp
Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp Proseminarium med 

Kristendomens historia 15 sp kandidatavhandling  
Religioner och livssyner 15 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Teologiblock Kandidatprojekt Yrkesprofilerande block Påbyggnadsblock 
(Grundstudier 60 sp) (Ämnesstudier 15 sp) Två klassiska språk Ämnesstudier i teologi 40 sp

Bibeln i historia och nutid 15 sp Teori och metod 5 sp 2 x 10 sp Fritt valda studier 20 sp
Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp Proseminarium med Praktik 5 sp

Kristendomens historia 15 sp kandidatavhandling  
Religioner och livssyner 15 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter

Teologiblock Kandidatprojekt Yrkesprofilerande block Påbyggnadsblock 
(Grundstudier 60 sp) (Ämnesstudier 15 sp) Grundstudier i pedagogik Långt biämne 60 sp

Bibeln i historia och nutid 15 sp Teori och metod 5 sp  25 sp (andra undervisningsämne)
Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp Proseminarium med 

Kristendomens historia 15 sp kandidatavhandling  
Religioner och livssyner 15 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter

Magisterexamen

Fördjupade studier i huvudämnet (40 sp) samt avhandling pro gradu (40 sp)

Tillämpade studier och Fritt valda studier Andra studier
arbetslivspraktik 10 sp Vetenskapsteori 5 sp

15 sp Teol. hermeneutik 10 sp

Fördjupade studier i huvudämnet (40 sp) samt avhandling pro gradu (40 sp)

Andra studier
Vetenskapsteori 5 sp

Fördjupade studier i huvudämnet (40 sp) samt avhandling pro gradu (40 sp)

Andra studier
Vetenskapsteori 5 sp

Teologie magisterexamen 120 sp
fria linjen

Huvudämne

Fritt valda studier
35 sp

Teologie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Huvudämne

Biämne 2
Ämnesstudier i pedagogik 35 sp

Examensstruktur för teologi

Teologie kandidatexamen 180 sp

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Teologie kandidatexamen 180 sp
lärarlinje

Teologie magisterexamen 120 sp
allmäna linjen
Huvudämne

Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

prästinriktning

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

Teologie kandidatexamen 180 sp
med kort biämne



 
 
 

Teologi 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att senast från år två välja 
önskad utbildningsinriktning eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 

Varje studerande har förutom studier i teologi och inriktningsspecifika studier också studier 
som är gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. 
  
 

År 1       
Teologi: grundstudier     45 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska, främmande språk  10 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter     5 sp  
     Sammanlagt  60 sp 
År 2/Allmänna linjen (kort biämne eller prästinriktning) 
Teologi: grundstudier      15 sp 
Teologi: ämnesstudier (ingår i påbyggnadsblocket)   20 sp 
Alternativt: grundstudier i ett biämne eller 
för prästbehörighet teologiska språk      10 sp 
Fritt valda studier     15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
År 2/Lärarlinjen 
Teologi: grundstudier      15 sp 
Biämne: grundstudier i det andra undervisningsämnet  25 sp 
Pedagogik: grundstudier     20 sp 

Sammanlagt 60 sp 
År 3 Allmänna linjen (kort biämne eller prästinriktning) 
Teologi: metodologi och proseminarium kandidatavhandling  15 sp 
Teologi: övriga ämnesstudier (ingår i påbyggnadsblocket)  20 sp 
Alternativt: grundstudier i ett biämne eller 
för prästbehörighet teologiska språk och praktik   15 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Fritt valda studier       5 sp 

Sammanlagt 60 sp 
År 3/Lärarlinjen 
Teologi: metodologi och kandidatavhandling   15 sp 
Biämne: ämnesstudier i det andra undervisningsämnet  35 sp 
Pedagogik: grundstudier       5 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 

 Sammanlagt 60 sp
  

 



 
 
Studier under första året 
 

Grundstudier i 
teologi 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

510100.1 
510100.2 
510100.3 
510200.1 
510200.2 
510200.3 
510300.1 
510300.2 
510300.3 

Bibeln i historia och nutid, del 1 
Bibeln i historia och nutid, del 2 
Bibeln i historia och nutid, del 3 
Kristendomens tankevärld och praxis, del 1 
Kristendomens tankevärld och praxis, del 2 
Kristendomens tankevärld och praxis, del 3 
Kristendomens historia, del 1  
Kristendomens historia, del 2 
Kristendomens historia, del 3 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 45 

Språk & 
kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
 
 
922505.0   

 

 

Finska (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
 
 

5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 5 

 Totala antalet studiepoäng 5 

 



28.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Teologi (huvudämnet teologi i TK-examen enligt det s.k. nya systemet) 
 

Grundstudier (2015)  60.0  

obligatorisk  60.0  

1) Bibeln i historia och nutid (15 sp)  

510100.1 Bibeln i historia och nutid, del 1 5.0 

510100.2 Bibeln i historia och nutid, del 2 5.0 

510100.3 Bibeln i historia och nutid, del 3 5.0 

2) Kristendomens tankevärld och praxis (15 sp)  

510200.1 Kristendomens tankevärld och praxis, del 1 5.0 

510200.2 Kristendomens tankevärld och praxis, del 2 5.0 

510200.3 Kristendomens tankevärld och praxis, del 3 5.0 

3) Kristendomens historia (15 sp)  

510300.1 Kristendomens historia, del 1 5.0 

510300.2 Kristendomens historia, del 2 5.0 

510300.3 Kristendomens historia, del 3 5.0 

4) Religioner och livssyner (15 sp)  

117010.0 Introduktion till religionsvetenskapen 5.0 

117014.0 Religion och individ i möte 5.0 

507400.1 Religioner och livssyner, del 5.0 
 

Ämnesstudier i teologi  (2015/2017) (med undantag av lärarlinjen) 55.0  

obligatorisk  15.0  

511980.0 Metod och teori 5.0 

511990.0 Proseminarium med kandidatavhandling 10.0 

valbar (Välj tre av följande sex alternativ à 10 sp) 30.0 

511001.0 Exegetikens brännpunkter (10 sp)  

511002.0 Teologi som tradition och kreativitet (10 sp)  

511003.1 Finländskt kyrkoliv i ett föränderligt samhälle - historisk del (5 sp) OCH 
511003.2 Finländskt kyrkoliv i ett föränderligt samhälle – nutidsdel (5 sp) 

 

511004.0 Kyrkans mysterier - sakramenten i Bibeln, teologin och praktiken (10 sp)  

511005.0 Möten, konflikter och dialog i kristendomens historia (10 sp)  

511006.0 Människan i Guds värld (10 sp)  

valbar  10.0 

Utbildningslinjens gemensamma tematiska kurs 10.0 

Hjälptext: Per läsår ordnas EN gemensam tematisk kurs som får placeras på detta ställe. Den som 
vill avlägga kursen läsåret  2017-2018  väljer 511517.0 Reformationen (10 sp).     
 

 



28.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Ämnesstudier i teologi/ lärarlinjen (2015) 15.0  

obligatorisk  15.0  

511980.0 Metod och teori 5.0 

511990.0 Proseminarium med kandidatavhandling 10.0 

 



8.6.2017 

 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Dogmatik 
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2005, ändring 2009) 30.0  
obligatorisk  20.0  
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs 10.0 
Hjälptext: Kursen Fördjupad överblick över dogmatik är obligatorisk fr o m 2009-2010. 
 
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2005, ändring 2009) 20.0  
obligatorisk  20.0  
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
Hjälptext: Kursen Fördjupad överblick över dogmatik är obligatorisk fr o m 2009-2010. 
 
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2005, ändringar 2007, 2009)1) 40.0  
obligatorisk  30.0  
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
552900.0 Akademisk och kyrklig dogmatik förr och nu 5.0 
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
Hjälptext: Kurserna Filosofi och Akademisk och kyrklig dogmatik är obligatoriska fr o m 2007-2008. 
Kursen Fördjupad överblick över dogmatik är obligatorisk fr o m 2009-2010. 
 
 
Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen (2010)1) 50.0  
obligatorisk  40.0 
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
552900.0 Akademisk och kyrklig dogmatik förr och nu 5.0 
557100.0 Fördjupning i hermeneutik 10.0 
556200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
 
 
 



8.6.2017 

 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ dogmatik (2010) 35.0  

obligatorisk  35.0  
Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
550200.0 Dogmatik II 5.00 
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
556200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
 

 

1)Ändringar i kursutbudet fr o m läsåret 2015-2016 har som följd att dessa kursfordringar inte till alla 
delar kan tillämpas på sådana studerande som inte redan har avlagt alla dessa kurser. Vid behov väljs 
ersättande kurser i samråd med ämnets examinator. 

 
 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2005)1) 80.0  
obligatorisk  60.0  
557100.0 Fördjupning i hermeneutik 10.0 
557200.0 Kristen kulturtolkning 10.0 
559000.0 Avhandling pro gradu i dogmatik 40.0 
valbar 20.0 
Två valbara kurser på fördjupad nivå 20.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2016) 80.0  
obligatorisk  60.0  
565004.0 Sekularisering och teologi (Moodle)  10.0 
557300.0 Fördjupning i systematisk teologi 10.0 
559000.0 Avhandling pro gradu i dogmatik 40.0 
valbar (välj två av följande) 20.0 
557205.0 Specialiseringskurs i dogmatik 10.0 
565005.0 Jag är människa! - identitet, värde och moral 10.0 
567105.0 Teologisk tolkning 10.0 
551200.0 Den lutherska bekännelsen (Moodle) 10.0 
551410.0 Inledning till patristik (Moodle)  10.0 
563003.0 Äktenskap och sexualitet - ett teologiskt perspektiv (Moodle) 10.0 
563004.0 Äktenskap och kyrka 10.0 



21.10.2016 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Gammaltestamentlig exegetik  
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2014) 30.0 
obligatorisk  20.0 

526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik 10.0 
521100.0 Gamla testamentet som historia 10.0 
valbar 10.0 

En ämnesstudiekurs i samråd med examinator 10.0 
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2014) 20.0 
obligatorisk  10.0 

526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik 10.0 
valbar 10.0 

521100.0 Gamla testamentet som historia* 10.0 
*583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska (10 sp) bör väljas i stället för Gamla testamentet som historia (10 sp) om 
kursen inte ingår i en studerandes övriga studier. 

 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2014) 40.0 
obligatorisk  30.0 

526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik 10.0 
583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska 10.0 
521100.0 Gamla testamentet som historia 10.0 
valbar 10.0 

En ämnesstudiekurs i samråd med examinator 10.0 
 
 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ gammaltestamentlig exegetik 
(2014) 

35.0 

obligatorisk  15.0 

Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän 
teologi 

10.0 

520200.0 Gamla testamentet II 5.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudiekurser i vilka en uppsats motsvarande 6 sp ingår. (Kurserna väljs i 
samråd med examinator.) 

20.0 

 

 

 

 



21.10.2016 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

 

*5883300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska (10 sp) bör väljas i stället för Gamla testamentet som religiöst 

dokument (10 sp) om kursen inte ingår i en studerandes övriga studier. 

Fördjupade studier – alla linjer (2014) 80.0 
obligatorisk  80.0 
527500.0 Avhandling pro gradu i gammaltestamentlig exegetik 40.0 
521200.0 Gamla testamentet som litteratur 10.0 
521300.0 Gamla testamentet som religiöst dokument 10.0 
522000.0 Gamla testamentets apokryfer och judiska pseudepigrafer 10.0 
527102.0 Hebreiska texter och gammaltestamentlig textkritik 10.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2016) 80.0 
obligatorisk  80.0 
527500.0 Avhandling pro gradu i gammaltestamentlig exegetik 40.0 
521200.0 Gamla testamentet som litteratur 10.0 
521300.0 Gamla testamentet som religiöst dokument* 10.0 
522000.0 Gamla testamentets apokryfer och judiska pseudepigrafer 10.0 
527102.0 Hebreiska texter och gammaltestamentlig textkritik 10.0 



14.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Judaistik 
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2014) 30.0 
obligatorisk  30.0 

526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik 10.0 
523101.0 Klassisk judendom 10.0 
523301.0 Modern judendom 10.0 
 

 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2014) 40.0 
obligatorisk  40.0 

526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik 10.0 
583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska 10.0 
523101.0 Klassisk judendom 10.0 
523301.0 Modern judendom 10.0 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ judaistik (2014) 35.0 

obligatorisk  15.0 

Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän 
teologi 

10.0 

520200.0 Gamla testamentet II 5.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudier i vilka ingår en uppsats motsvarande 6 sp (Kurserna väljs i samråd 
med examinator.) 

20.0 

 

 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2016) 20.0 
obligatorisk  20.0 

526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik 10.0 
526606.1 Judendomen - klassisk och modern, del 1 Klassisk judisk teologi 5.0 
526606.2 Judendomen - klassisk och modern, del 2 Modern judendom 5.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2014)  80.0 
obligatorisk  70.0 
528500.0 Avhandling pro gradu i judaistik 40.0 
523400.0 Judisk teologi 10.0 
523600.0 Judisk liturgi 10.0 
525010.0 Abrahams barn: judar, kristna och muslimer 10.0 
valbar (välj en av dessa kurser) 10.0 

523900.0 Dagens Israel (10 sp)  
523910.0 Rabbinsk hebreiska (10 sp)  



8.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Kyrkohistoria  
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen 30.0  
obligatorisk  10.0 

546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria 10.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 20.0  
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen 20.0 
obligatorisk  10.0 

546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria 10.0 
valbar 10.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 10.0 
 
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen 40.0  
obligatorisk  10.0 

546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria 10.0 
valbar 30.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 30.0 
 
 
Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen 50.0  
valbar 50.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 50.0 
 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/kyrkohistoria 35.0  

obligatorisk  15.0 

Grundkurs I i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
540200.0 Kyrkohistoria II /540105.0 Att studera det förflutna (KH II, videofilmad nätkurs) 5.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 20.0 
 

Fördjupade studier – alla linjer 80.0  
obligatorisk 50.0 

549000.0 Avhandling pro gradu i kyrkohistoria 40.0 
547100.0 Fördjupning i kyrkohistoria/Litteratur och metod* 10.0 
547150.0 Fördjupning i kyrkohistoria* 10.0 
547151.0 Fördjupning i kyrkohistoria* 10.0 
547152.0 Fördjupning i kyrkohistoria (IV)* 10.0 
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*Vissa av dessa kurser kan i samråd med examinator bytas ut mot andra kurser på fördjupad nivå. 
(Se: Tabell 2).   

 

Tabell 1 

Valbara ämnesstudiekurser   
541100.2 Teologiskt latin  5.0 
541200.0 Kyrkohistoria i finländskt perspektiv  10.0 
541205.0 Gestalter i Finlands kyrkohistoria  (nätkurs) 10.0 
541300.0 Kyrkohistoria i nordiskt perspektiv  10.0 
541400.0 Kyrkohistoria i internationellt perspektiv  10.0 
541500.0 Den kristna missionen   10.0 
541553.0 Den kristna missionens många ansikten del 1 (nätkurs) 5.0 
541600.0 Reformationen i Norden   10.0 
541700.0 Kyrkan under medeltiden i Sverige-Finland  10.0 
541800.0 Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria   10.0 
541900.0 Finland och missionen   10.0 
542000.0 Kyrka och väckelse  10.0 
542100.0 Kvinnor i kyrkohistorien   10.0 
542200.0 Reformationstidens kyrkohistoria   10.0 
542300.0 Kyrka och samhälle   10.0 
542400.0 Kyrka och emigration   10.0 
542600.0 Kyrka och sång   10.0 
542700.0 Diakonin i historisk belysning  10.0 
542800.0 Kyrklig sed  10.0 
543131.1 Borgå stift - historia, nutid och framtid: I. Föreläsn. (nätkurs) 5.0 
543131.2 Borgå stift - historia,nutid,framtid: II. Intervjudel (nätkurs) 5.0 
543131.3 Borgå stift-historia,nutid och framtid: III. Litteratur(nätkurs) 5.0 
543300.0 Latinamerikas kyrko- och missionshistoria  10.0 
543400.0 Afrikas kyrko- och missionshistoria   10.0 
543500.0 Asiens kyrko- och missionshistoria  10.0 
  
Anvisning: Dessa kurser utgör kursutbudet 2017-2018. Ämnets valbara ämnesstudiekurser från 

tidigare läsår duger också.  

 

Tabell 2 

Valbara kurser på fördjupad nivå  
541200.0 Kyrkohistoria i finländskt perspektiv  10.0 
541205.0 Gestalter i Finlands kyrkohistoria (nätkurs) 10.0 
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541300.0 Kyrkohistoria i nordiskt perspektiv  10.0 
541400.0 Kyrkohistoria i internationellt perspektiv  10.0 
541500.0 Den kristna missionen   10.0 
541553.0 Den kristna missionens många ansikten del 1 (nätkurs) 5.0 
541600.0 Reformationen i Norden   10.0 
541700.0 Kyrkan under medeltiden i Sverige-Finland  10.0 
541800.0 Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria   10.0 
541900.0 Finland och missionen   10.0 
542000.0 Kyrka och väckelse  10.0 
542100.0 Kvinnor i kyrkohistorien   10.0 
542200.0 Reformationstidens kyrkohistoria   10.0 
542300.0 Kyrka och samhälle   10.0 
542400.0 Kyrka och emigration   10.0 
542600.0 Kyrka och sång   10.0 
542700.0 Diakonin i historisk belysning  10.0 
542800.0 Kyrklig sed  10.0 
543131.1 Borgå stift - historia, nutid och framtid: I. Föreläsn. (nätkurs) 5.0 
543131.2 Borgå stift - historia,nutid,framtid: II. Intervjudel (nätkurs) 5.0 
543131.3 Borgå stift-historia,nutid och framtid: III. Litteratur(nätkurs) 5.0 
543300.0 Latinamerikas kyrko- och missionshistoria  10.0 
543400.0 Afrikas kyrko- och missionshistoria   10.0 
543500.0 Asiens kyrko- och missionshistoria  10.0 
  
Anvisning: Dessa kurser utgör kursutbudet 2017-2018. Ämnets valbara fördjupade kurser från 

tidigare läsår duger också. Kurser som har ingått i ämnesstudier kan inte väljas som fördjupade 

studier. 



24.1.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Nytestamentlig exegetik  
 

 

 1) Den som inte har avlagt denna kurs som en del av sin TK-examen bör avlägga kursen som en del av 
sina fördjupade studier eller fritt valda studier i TM-examen. 

Fördjupade studier – alla linjer (2016)  80.0  
obligatorisk  40.0  
539000.0 Avhandling pro gradu i nytestamentlig exegetik 40.0 
valbar 40.0 

531100.1 Nytestamentliga texter med kommentarer I  (5 sp)1)  
531100.2  Nytestamentliga texter med kommentarer II  (5 sp)1)  
531100.3 Apostoliska fäder (5 sp)1)  
531215.0 Exegetikens nya metoder (5 sp)  
531216.0 Exegetikens klassiska metoder (5 sp)     
531301.0  Nytestamentlig teologi I (5 sp)  
531302.0  Nytestamentlig teologi II (5 sp)  
531502.1 Den historiske Jesus (5 sp)  
531701.0 Evangelierna I (5 sp)  
531702.0 Evangelierna II (5 sp)  
532001.0 Tidigkristna texter utanför kanon (5 sp)  
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Praktisk teologi 
 
Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2007) 30.0  

obligatorisk  10.0  
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk-teologisk metod 10.0 
valbar (välj två av följande) 1) 20.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2007) 20.0  
obligatorisk  10.0  
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk-teologisk metod 10.0 
valbar (välj en av följande) 1) 10.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2007) 40.0  
obligatorisk  10.0  
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk-teologisk metod 10.0 
valbar (välj tre av följande) 1) 30.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
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Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen (2010) 50.0  
obligatorisk  10.0  
576020.0 Biämnesuppsats i praktisk teologi 10.0 
valbar (välj fyra av följande) 1) 40.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ praktisk teologi (2010) 35.0  

obligatorisk  25.0  
Grundkurs I  (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
570200.0 Praktisk teologi II 5.0 
576010.0 Fackuppsats i praktisk teologi 10.0 
valbar (välj en av följande) 1) 10.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2007) 80.0  
obligatorisk  60.0  
577500.1 Fördjupning i praktisk teologi/Metod 5.0 
577500.2 Fördjupning i praktisk teologi/Litteratur 5.0 
577500.3 Fördjupning i praktisk teologi/Litteratur 5.0 
577500.3 Fördjupning i praktisk teologi/Litteratur 5.0 
579000.0 Avhandling pro gradu I praktisk teologi 40.0 
valbar (välj två av följande)1) 20.0 

577100.0 Fördjupning i praktisk teologi/ Liturgik och homiletik (10 sp)  
577200.0 Fördjupning i praktisk teologi/Kateketik (10 sp)  
577300.0 Fördjupning i praktisk teologi/Diakoni och själavård (10 sp)  
577400.0 Fördjupning i praktisk teologi/Kyrkosociologi (10 sp)  
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1)Även andra valbara kurser kan komma i fråga. Väljs i samråd med examinator. 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2015) 80.0  
obligatorisk  80.0  
577010.0 Gudstjänstliv & predikan 10.0 
577020.0 Själavård och ledarkompetens 10.0 
577030.0 Kyrka, samhälle & diakoni 10.0 
77040.0 Specialiseringskurs i praktisk teologi 10.0 
579000.0 Avhandling pro gradu I praktisk teologi 40.0 
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Teologisk etik med religionsfilosofi 
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2005) 30.0  
obligatorisk  20.0  
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs 10.0 
  

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2005) 20.0  
obligatorisk  20.0  
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2005, ändring 2007) 1) 40.0  
obligatorisk  30.0  
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
564500.0 Fördjupning i filosofi 5.0 
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
Hjälptext: Kursen Fördjupning i filosofi blev obligatorisk först 2007-2008. 
 
 
Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen (2010)1) 50.0  
obligatorisk  40.0 
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
564500.0 Fördjupning i filosofi 5.0 
567200.0 Kristen kulturtolkning 10.0 
566200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ TER (2010) 35.0  
obligatorisk   35.0  
Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
560200.0 Teologisk etik med religionsfilosofi II 5.00 
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
566200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
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1) Ändringar i kursutbudet fr o m läsåret 2015-2016 har som följd att dessa kursfordringar inte till alla 
delar kan tillämpas på sådana studerande som inte redan har avlagt alla dessa kurser. Vid behov väljs 
ersättande kurser i samråd med ämnets examinator. 
 
 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2005)1) 80.0  
obligatorisk  60.0  
567100.0 Fördjupning i hermeneutik 10.0 
567200.0 Kristen kulturtolkning 10.0 
569000.0 Avhandling pro gradu i teologisk etik med religionsfilosofi 40.0 
valbar 20.0 
Två valbara kurser på fördjupad nivå 20.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2016) 80.0  
obligatorisk  60.0  
565004.0 Sekularisering och teologi (Moodle) 10.0 
562300.0 Nutida teologisk etik (Moodle) 10.0 
569000.0 Avhandling pro gradu i teologisk etik med religionsfilosofi 40.0 
valbar (välj två av följande) 20.0 
567205.0 Specialiseringskurs i teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
565005.0 Jag är människa! - identitet, värde och moral 10.0 
567105.0 Teologisk tolkning 10.0 
561500.0 Feministisk etik och teologi (Moodle) 10.0 
561800.0 Politisk teologi (Moodle) 10.0 
564200.0 Modern religionsfilosofi 10.0 
564300.0 Livsåskådning och kristendom 10.0 
563003.0 Äktenskap och sexualitet - ett teologiskt perspektiv (Moodle) 10.0 
563004.0 Äktenskap och kyrka 10.0 
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Gemensamma studier samt språkstudier för utbildningslinjen för teologi 
läsåret 2017-2018 
 
Studieschema för studerande år 1 
Studieorienteringsveckan 28.8-1.9.2017, hela dagen 
samt period I (4.9-27.10.2017) och II (30.10-22.12.2017) 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter, 5 sp Examination: 
närstudier, HELA DAGAR 28.8-1.9.2017 samt därefter  
NÄT- och NÄRSTUDIER fre kl. 13.30-15.00 under höstterminen  

inlämningsuppgifter 
närvaro 
utvärdering 

 
Språk- och kommunikationskurser: 
Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på EFTERMIDDAGAR 
922729.0 Finska preparationskurs, 5 sp, period I v. 36-43, tis och tors 8.15-9.45 
Kursdeltagarna fortsätter med Finska 2 på våren. Ålänningar avlägger endast denna kurs i 
finska. 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period I-II v. 37-50, mån och ons kl. 13.30-15.00 Finska 1 (version 2 under våren) 
   

922505.0 Svenska för finskspråkiga, 5 sp 
Ersättande språkprov ordnas under den första lektionen av kursen, se 
https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
Kurs: Period I-II v. 36-50, två versioner, studerande vid FHPT väljer (Svenska 2) mån och ons 
13.30-15.00 
   
 

 
Studieschema enligt vecka, period I och II 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10  Finska prep  Finska prep  

10-12      

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Finska 1 / Svenska 2  Finska 1 / Svenska 2 Pedagogik ASF-
närstudieträffar 

15-17      
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Period III (8.1-16.3.2018) och IV (19.3-25.5.2018), eftermiddagar 

Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på eftermiddagar: 
923471.0 Engelska (FHPT), 5 sp Fyra 
versioner v. 3-16, version 1 o. 2 mån och 
ons kl. 13.30-15.00 eller version 3 tis och 
tors kl. 13.30-15.00 eller version 4 tis och 
tors 15.15-16.45 

48 h närstudier tentamen 

Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. Version 2 är anpassad för teologi och religionsvetenskap. 
Ersättande språkprov ordnas på hösten. Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo 
för mera information. 
 

Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 
- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period III-IV v. 3-16, tis och tors kl. 13.30-15.00 Finska 2 (version 1 under hösten) 
 

Studieschema enligt vecka, period III och IV 
Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10      

10-12      

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Engelska Engelska 
Finska 2 Engelska Engelska 

Finska 2 
 

15-17  Engelska  Engelska  
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Studieschema för studerande år 3 
   
a) 921001.0 Akademisk framställning (FHPT), 5 sp 
Samordnad med kandidatseminarierna. 
Fem kursversioner, välj den version som tidsmässigt passar bäst. 
1. Period I-II, v. 36-47, fre 8.15-9.45 
2. Period II-III, v. 44-51, 3-5, mån 10.15-11.45 
3. Period II-III, v. 44-45, 47-50, 3-7, fre 10.15-11-45  
4. Period III-IV, v. 3-13, mån 8.15-9.45 
5. Period III-IV, v. 5-12, 14-17, fre 8.15-9-45 
901020.0 Kommunikationsfärdigheter II/TF 
Kontakta Språkcentret ifall kursen behövs. 
Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. 
 
b) Proseminarier i huvudämnet inkl. kandidatavhandling, 10 sp 
Period III-IV, v. 2-12 och 15-18, mån, ons kl. 10-12 
 

c) Karriärvägledning, inkluderat i proseminariet 
- KHF och teologi: onsdag 14.2.2018 kl. 10-12, Helikon 
 

d) Ämnesorienterad informationssökning, ingår i proseminarierna 
- seminarieledaren kontaktar informationsspecialist Maria Lassén-Seger 
 

e) Stöd för kandidatskribenter – guide för kandidatskribenter 
http://www.abo.fi/student/guider  
Kand- och graduklubben – träffar utöver ämnenas graduhandledning 
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet  
 

Uppdaterad 21.9.2017 SR 



Kandidatexamen

Teologiblock Kandidatprojekt Yrkesprofilerande block Påbyggnadsblock 
(Grundstudier 60 sp) (Ämnesstudier 15 sp) Kort biämne 25 sp Ämnesstudier i teologi 40 sp

Bibeln i historia och nutid 15 sp Teori och metod 5 sp (ej teologi) Fritt valda studier 20 sp
Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp Proseminarium med 

Kristendomens historia 15 sp kandidatavhandling  
Religioner och livssyner 15 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Teologiblock Kandidatprojekt Yrkesprofilerande block Påbyggnadsblock 
(Grundstudier 60 sp) (Ämnesstudier 15 sp) Två klassiska språk Ämnesstudier i teologi 40 sp

Bibeln i historia och nutid 15 sp Teori och metod 5 sp 2 x 10 sp Fritt valda studier 20 sp
Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp Proseminarium med Praktik 5 sp

Kristendomens historia 15 sp kandidatavhandling  
Religioner och livssyner 15 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter

Teologiblock Kandidatprojekt Yrkesprofilerande block Påbyggnadsblock 
(Grundstudier 60 sp) (Ämnesstudier 15 sp) Grundstudier i pedagogik Långt biämne 60 sp

Bibeln i historia och nutid 15 sp Teori och metod 5 sp  25 sp (andra undervisningsämne)
Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp Proseminarium med 

Kristendomens historia 15 sp kandidatavhandling  
Religioner och livssyner 15 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter

Magisterexamen

Fördjupade studier i huvudämnet (40 sp) samt avhandling pro gradu (40 sp)

Tillämpade studier och Fritt valda studier Andra studier
arbetslivspraktik 10 sp Vetenskapsteori 5 sp

15 sp Teol. hermeneutik 10 sp

Fördjupade studier i huvudämnet (40 sp) samt avhandling pro gradu (40 sp)

Andra studier
Vetenskapsteori 5 sp

Fördjupade studier i huvudämnet (40 sp) samt avhandling pro gradu (40 sp)

Andra studier
Vetenskapsteori 5 sp

Teologie magisterexamen 120 sp
fria linjen

Huvudämne

Fritt valda studier
35 sp

Teologie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Huvudämne

Biämne 2
Ämnesstudier i pedagogik 35 sp

Examensstruktur för teologi

Teologie kandidatexamen 180 sp

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Teologie kandidatexamen 180 sp
lärarlinje

Teologie magisterexamen 120 sp
allmäna linjen
Huvudämne

Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

prästinriktning

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

Teologie kandidatexamen 180 sp
med kort biämne



 
 
 

Teologi 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att senast från år två välja 
önskad utbildningsinriktning eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 

Varje studerande har förutom studier i teologi och inriktningsspecifika studier också studier 
som är gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. 
  
 

År 1       
Teologi: grundstudier     45 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska, främmande språk  10 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter     5 sp  
     Sammanlagt  60 sp 
År 2/Allmänna linjen (kort biämne eller prästinriktning) 
Teologi: grundstudier      15 sp 
Teologi: ämnesstudier (ingår i påbyggnadsblocket)   20 sp 
Alternativt: grundstudier i ett biämne eller 
för prästbehörighet teologiska språk      10 sp 
Fritt valda studier     15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
År 2/Lärarlinjen 
Teologi: grundstudier      15 sp 
Biämne: grundstudier i det andra undervisningsämnet  25 sp 
Pedagogik: grundstudier     20 sp 

Sammanlagt 60 sp 
År 3 Allmänna linjen (kort biämne eller prästinriktning) 
Teologi: metodologi och proseminarium kandidatavhandling  15 sp 
Teologi: övriga ämnesstudier (ingår i påbyggnadsblocket)  20 sp 
Alternativt: grundstudier i ett biämne eller 
för prästbehörighet teologiska språk och praktik   15 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Fritt valda studier       5 sp 

Sammanlagt 60 sp 
År 3/Lärarlinjen 
Teologi: metodologi och kandidatavhandling   15 sp 
Biämne: ämnesstudier i det andra undervisningsämnet  35 sp 
Pedagogik: grundstudier       5 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 

 Sammanlagt 60 sp
  

 



 
 
Studier under första året 
 

Grundstudier i 
teologi 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

510100.1 
510100.2 
510100.3 
510200.1 
510200.2 
510200.3 
510300.1 
510300.2 
510300.3 

Bibeln i historia och nutid, del 1 
Bibeln i historia och nutid, del 2 
Bibeln i historia och nutid, del 3 
Kristendomens tankevärld och praxis, del 1 
Kristendomens tankevärld och praxis, del 2 
Kristendomens tankevärld och praxis, del 3 
Kristendomens historia, del 1  
Kristendomens historia, del 2 
Kristendomens historia, del 3 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 45 

Språk & 
kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
 
 
922505.0   

 

 

Finska (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
 
 

5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 5 

 Totala antalet studiepoäng 5 
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Teologi (huvudämnet teologi i TK-examen enligt det s.k. nya systemet) 
 

Grundstudier (2015)  60.0  

obligatorisk  60.0  

1) Bibeln i historia och nutid (15 sp)  

510100.1 Bibeln i historia och nutid, del 1 5.0 

510100.2 Bibeln i historia och nutid, del 2 5.0 

510100.3 Bibeln i historia och nutid, del 3 5.0 

2) Kristendomens tankevärld och praxis (15 sp)  

510200.1 Kristendomens tankevärld och praxis, del 1 5.0 

510200.2 Kristendomens tankevärld och praxis, del 2 5.0 

510200.3 Kristendomens tankevärld och praxis, del 3 5.0 

3) Kristendomens historia (15 sp)  

510300.1 Kristendomens historia, del 1 5.0 

510300.2 Kristendomens historia, del 2 5.0 

510300.3 Kristendomens historia, del 3 5.0 

4) Religioner och livssyner (15 sp)  

117010.0 Introduktion till religionsvetenskapen 5.0 

117014.0 Religion och individ i möte 5.0 

507400.1 Religioner och livssyner, del 5.0 
 

Ämnesstudier i teologi  (2015/2017) (med undantag av lärarlinjen) 55.0  

obligatorisk  15.0  

511980.0 Metod och teori 5.0 

511990.0 Proseminarium med kandidatavhandling 10.0 

valbar (Välj tre av följande sex alternativ à 10 sp) 30.0 

511001.0 Exegetikens brännpunkter (10 sp)  

511002.0 Teologi som tradition och kreativitet (10 sp)  

511003.1 Finländskt kyrkoliv i ett föränderligt samhälle - historisk del (5 sp) OCH 
511003.2 Finländskt kyrkoliv i ett föränderligt samhälle – nutidsdel (5 sp) 

 

511004.0 Kyrkans mysterier - sakramenten i Bibeln, teologin och praktiken (10 sp)  

511005.0 Möten, konflikter och dialog i kristendomens historia (10 sp)  

511006.0 Människan i Guds värld (10 sp)  

valbar  10.0 

Utbildningslinjens gemensamma tematiska kurs 10.0 

Hjälptext: Per läsår ordnas EN gemensam tematisk kurs som får placeras på detta ställe. Den som 
vill avlägga kursen läsåret  2017-2018  väljer 511517.0 Reformationen (10 sp).     
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Ämnesstudier i teologi/ lärarlinjen (2015) 15.0  

obligatorisk  15.0  

511980.0 Metod och teori 5.0 

511990.0 Proseminarium med kandidatavhandling 10.0 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

Dogmatik 
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2005, ändring 2009) 30.0  
obligatorisk  20.0  
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs 10.0 
Hjälptext: Kursen Fördjupad överblick över dogmatik är obligatorisk fr o m 2009-2010. 
 
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2005, ändring 2009) 20.0  
obligatorisk  20.0  
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
Hjälptext: Kursen Fördjupad överblick över dogmatik är obligatorisk fr o m 2009-2010. 
 
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2005, ändringar 2007, 2009)1) 40.0  
obligatorisk  30.0  
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
552900.0 Akademisk och kyrklig dogmatik förr och nu 5.0 
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
Hjälptext: Kurserna Filosofi och Akademisk och kyrklig dogmatik är obligatoriska fr o m 2007-2008. 
Kursen Fördjupad överblick över dogmatik är obligatorisk fr o m 2009-2010. 
 
 
Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen (2010)1) 50.0  
obligatorisk  40.0 
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
552900.0 Akademisk och kyrklig dogmatik förr och nu 5.0 
557100.0 Fördjupning i hermeneutik 10.0 
556200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
 
 
 



8.6.2017 
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Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ dogmatik (2010) 35.0  

obligatorisk  35.0  
Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
550200.0 Dogmatik II 5.00 
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik 10.0 
556200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
 

 

1)Ändringar i kursutbudet fr o m läsåret 2015-2016 har som följd att dessa kursfordringar inte till alla 
delar kan tillämpas på sådana studerande som inte redan har avlagt alla dessa kurser. Vid behov väljs 
ersättande kurser i samråd med ämnets examinator. 

 
 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2005)1) 80.0  
obligatorisk  60.0  
557100.0 Fördjupning i hermeneutik 10.0 
557200.0 Kristen kulturtolkning 10.0 
559000.0 Avhandling pro gradu i dogmatik 40.0 
valbar 20.0 
Två valbara kurser på fördjupad nivå 20.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2016) 80.0  
obligatorisk  60.0  
565004.0 Sekularisering och teologi (Moodle)  10.0 
557300.0 Fördjupning i systematisk teologi 10.0 
559000.0 Avhandling pro gradu i dogmatik 40.0 
valbar (välj två av följande) 20.0 
557205.0 Specialiseringskurs i dogmatik 10.0 
565005.0 Jag är människa! - identitet, värde och moral 10.0 
567105.0 Teologisk tolkning 10.0 
551200.0 Den lutherska bekännelsen (Moodle) 10.0 
551410.0 Inledning till patristik (Moodle)  10.0 
563003.0 Äktenskap och sexualitet - ett teologiskt perspektiv (Moodle) 10.0 
563004.0 Äktenskap och kyrka 10.0 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

Gammaltestamentlig exegetik  
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2014) 30.0 
obligatorisk  20.0 

526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik 10.0 
521100.0 Gamla testamentet som historia 10.0 
valbar 10.0 

En ämnesstudiekurs i samråd med examinator 10.0 
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2014) 20.0 
obligatorisk  10.0 

526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik 10.0 
valbar 10.0 

521100.0 Gamla testamentet som historia* 10.0 
*583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska (10 sp) bör väljas i stället för Gamla testamentet som historia (10 sp) om 
kursen inte ingår i en studerandes övriga studier. 

 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2014) 40.0 
obligatorisk  30.0 

526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik 10.0 
583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska 10.0 
521100.0 Gamla testamentet som historia 10.0 
valbar 10.0 

En ämnesstudiekurs i samråd med examinator 10.0 
 
 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ gammaltestamentlig exegetik 
(2014) 

35.0 

obligatorisk  15.0 

Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän 
teologi 

10.0 

520200.0 Gamla testamentet II 5.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudiekurser i vilka en uppsats motsvarande 6 sp ingår. (Kurserna väljs i 
samråd med examinator.) 

20.0 
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*5883300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska (10 sp) bör väljas i stället för Gamla testamentet som religiöst 

dokument (10 sp) om kursen inte ingår i en studerandes övriga studier. 

Fördjupade studier – alla linjer (2014) 80.0 
obligatorisk  80.0 
527500.0 Avhandling pro gradu i gammaltestamentlig exegetik 40.0 
521200.0 Gamla testamentet som litteratur 10.0 
521300.0 Gamla testamentet som religiöst dokument 10.0 
522000.0 Gamla testamentets apokryfer och judiska pseudepigrafer 10.0 
527102.0 Hebreiska texter och gammaltestamentlig textkritik 10.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2016) 80.0 
obligatorisk  80.0 
527500.0 Avhandling pro gradu i gammaltestamentlig exegetik 40.0 
521200.0 Gamla testamentet som litteratur 10.0 
521300.0 Gamla testamentet som religiöst dokument* 10.0 
522000.0 Gamla testamentets apokryfer och judiska pseudepigrafer 10.0 
527102.0 Hebreiska texter och gammaltestamentlig textkritik 10.0 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

Judaistik 
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2014) 30.0 
obligatorisk  30.0 

526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik 10.0 
523101.0 Klassisk judendom 10.0 
523301.0 Modern judendom 10.0 
 

 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2014) 40.0 
obligatorisk  40.0 

526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik 10.0 
583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska 10.0 
523101.0 Klassisk judendom 10.0 
523301.0 Modern judendom 10.0 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ judaistik (2014) 35.0 

obligatorisk  15.0 

Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän 
teologi 

10.0 

520200.0 Gamla testamentet II 5.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudier i vilka ingår en uppsats motsvarande 6 sp (Kurserna väljs i samråd 
med examinator.) 

20.0 

 

 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2016) 20.0 
obligatorisk  20.0 

526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik 10.0 
526606.1 Judendomen - klassisk och modern, del 1 Klassisk judisk teologi 5.0 
526606.2 Judendomen - klassisk och modern, del 2 Modern judendom 5.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2014)  80.0 
obligatorisk  70.0 
528500.0 Avhandling pro gradu i judaistik 40.0 
523400.0 Judisk teologi 10.0 
523600.0 Judisk liturgi 10.0 
525010.0 Abrahams barn: judar, kristna och muslimer 10.0 
valbar (välj en av dessa kurser) 10.0 

523900.0 Dagens Israel (10 sp)  
523910.0 Rabbinsk hebreiska (10 sp)  
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Kyrkohistoria  
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen 30.0  
obligatorisk  10.0 

546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria 10.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 20.0  
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen 20.0 
obligatorisk  10.0 

546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria 10.0 
valbar 10.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 10.0 
 
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen 40.0  
obligatorisk  10.0 

546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria 10.0 
valbar 30.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 30.0 
 
 
Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen 50.0  
valbar 50.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 50.0 
 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/kyrkohistoria 35.0  

obligatorisk  15.0 

Grundkurs I i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
540200.0 Kyrkohistoria II /540105.0 Att studera det förflutna (KH II, videofilmad nätkurs) 5.0 
valbar 20.0 

Valbara ämnesstudiekurser (Se: Tabell 1) 20.0 
 

Fördjupade studier – alla linjer 80.0  
obligatorisk 50.0 

549000.0 Avhandling pro gradu i kyrkohistoria 40.0 
547100.0 Fördjupning i kyrkohistoria/Litteratur och metod* 10.0 
547150.0 Fördjupning i kyrkohistoria* 10.0 
547151.0 Fördjupning i kyrkohistoria* 10.0 
547152.0 Fördjupning i kyrkohistoria (IV)* 10.0 
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*Vissa av dessa kurser kan i samråd med examinator bytas ut mot andra kurser på fördjupad nivå. 
(Se: Tabell 2).   

 

Tabell 1 

Valbara ämnesstudiekurser   
541100.2 Teologiskt latin  5.0 
541200.0 Kyrkohistoria i finländskt perspektiv  10.0 
541205.0 Gestalter i Finlands kyrkohistoria  (nätkurs) 10.0 
541300.0 Kyrkohistoria i nordiskt perspektiv  10.0 
541400.0 Kyrkohistoria i internationellt perspektiv  10.0 
541500.0 Den kristna missionen   10.0 
541553.0 Den kristna missionens många ansikten del 1 (nätkurs) 5.0 
541600.0 Reformationen i Norden   10.0 
541700.0 Kyrkan under medeltiden i Sverige-Finland  10.0 
541800.0 Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria   10.0 
541900.0 Finland och missionen   10.0 
542000.0 Kyrka och väckelse  10.0 
542100.0 Kvinnor i kyrkohistorien   10.0 
542200.0 Reformationstidens kyrkohistoria   10.0 
542300.0 Kyrka och samhälle   10.0 
542400.0 Kyrka och emigration   10.0 
542600.0 Kyrka och sång   10.0 
542700.0 Diakonin i historisk belysning  10.0 
542800.0 Kyrklig sed  10.0 
543131.1 Borgå stift - historia, nutid och framtid: I. Föreläsn. (nätkurs) 5.0 
543131.2 Borgå stift - historia,nutid,framtid: II. Intervjudel (nätkurs) 5.0 
543131.3 Borgå stift-historia,nutid och framtid: III. Litteratur(nätkurs) 5.0 
543300.0 Latinamerikas kyrko- och missionshistoria  10.0 
543400.0 Afrikas kyrko- och missionshistoria   10.0 
543500.0 Asiens kyrko- och missionshistoria  10.0 
  
Anvisning: Dessa kurser utgör kursutbudet 2017-2018. Ämnets valbara ämnesstudiekurser från 

tidigare läsår duger också.  

 

Tabell 2 

Valbara kurser på fördjupad nivå  
541200.0 Kyrkohistoria i finländskt perspektiv  10.0 
541205.0 Gestalter i Finlands kyrkohistoria (nätkurs) 10.0 
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541300.0 Kyrkohistoria i nordiskt perspektiv  10.0 
541400.0 Kyrkohistoria i internationellt perspektiv  10.0 
541500.0 Den kristna missionen   10.0 
541553.0 Den kristna missionens många ansikten del 1 (nätkurs) 5.0 
541600.0 Reformationen i Norden   10.0 
541700.0 Kyrkan under medeltiden i Sverige-Finland  10.0 
541800.0 Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria   10.0 
541900.0 Finland och missionen   10.0 
542000.0 Kyrka och väckelse  10.0 
542100.0 Kvinnor i kyrkohistorien   10.0 
542200.0 Reformationstidens kyrkohistoria   10.0 
542300.0 Kyrka och samhälle   10.0 
542400.0 Kyrka och emigration   10.0 
542600.0 Kyrka och sång   10.0 
542700.0 Diakonin i historisk belysning  10.0 
542800.0 Kyrklig sed  10.0 
543131.1 Borgå stift - historia, nutid och framtid: I. Föreläsn. (nätkurs) 5.0 
543131.2 Borgå stift - historia,nutid,framtid: II. Intervjudel (nätkurs) 5.0 
543131.3 Borgå stift-historia,nutid och framtid: III. Litteratur(nätkurs) 5.0 
543300.0 Latinamerikas kyrko- och missionshistoria  10.0 
543400.0 Afrikas kyrko- och missionshistoria   10.0 
543500.0 Asiens kyrko- och missionshistoria  10.0 
  
Anvisning: Dessa kurser utgör kursutbudet 2017-2018. Ämnets valbara fördjupade kurser från 

tidigare läsår duger också. Kurser som har ingått i ämnesstudier kan inte väljas som fördjupade 

studier. 
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Nytestamentlig exegetik  
 

 

 1) Den som inte har avlagt denna kurs som en del av sin TK-examen bör avlägga kursen som en del av 
sina fördjupade studier eller fritt valda studier i TM-examen. 

Fördjupade studier – alla linjer (2016)  80.0  
obligatorisk  40.0  
539000.0 Avhandling pro gradu i nytestamentlig exegetik 40.0 
valbar 40.0 

531100.1 Nytestamentliga texter med kommentarer I  (5 sp)1)  
531100.2  Nytestamentliga texter med kommentarer II  (5 sp)1)  
531100.3 Apostoliska fäder (5 sp)1)  
531215.0 Exegetikens nya metoder (5 sp)  
531216.0 Exegetikens klassiska metoder (5 sp)     
531301.0  Nytestamentlig teologi I (5 sp)  
531302.0  Nytestamentlig teologi II (5 sp)  
531502.1 Den historiske Jesus (5 sp)  
531701.0 Evangelierna I (5 sp)  
531702.0 Evangelierna II (5 sp)  
532001.0 Tidigkristna texter utanför kanon (5 sp)  
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Praktisk teologi 
 
Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2007) 30.0  

obligatorisk  10.0  
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk-teologisk metod 10.0 
valbar (välj två av följande) 1) 20.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2007) 20.0  
obligatorisk  10.0  
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk-teologisk metod 10.0 
valbar (välj en av följande) 1) 10.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2007) 40.0  
obligatorisk  10.0  
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk-teologisk metod 10.0 
valbar (välj tre av följande) 1) 30.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
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Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen (2010) 50.0  
obligatorisk  10.0  
576020.0 Biämnesuppsats i praktisk teologi 10.0 
valbar (välj fyra av följande) 1) 40.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ praktisk teologi (2010) 35.0  

obligatorisk  25.0  
Grundkurs I  (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
570200.0 Praktisk teologi II 5.0 
576010.0 Fackuppsats i praktisk teologi 10.0 
valbar (välj en av följande) 1) 10.0  

571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10 sp)   
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10 sp)   

571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (10 sp)   

571400.0 Kyrka och folk (10 sp)   

571600.0 Ledarskap och prästroll i dagens kyrka (10 sp)   

571700.0 Kristen spiritualitet (10 sp)   

571800.0 Diakonin i dagens kyrka (10 sp)   
571900.0 Kyrkliga förrättningar (10 sp)  
 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2007) 80.0  
obligatorisk  60.0  
577500.1 Fördjupning i praktisk teologi/Metod 5.0 
577500.2 Fördjupning i praktisk teologi/Litteratur 5.0 
577500.3 Fördjupning i praktisk teologi/Litteratur 5.0 
577500.3 Fördjupning i praktisk teologi/Litteratur 5.0 
579000.0 Avhandling pro gradu I praktisk teologi 40.0 
valbar (välj två av följande)1) 20.0 

577100.0 Fördjupning i praktisk teologi/ Liturgik och homiletik (10 sp)  
577200.0 Fördjupning i praktisk teologi/Kateketik (10 sp)  
577300.0 Fördjupning i praktisk teologi/Diakoni och själavård (10 sp)  
577400.0 Fördjupning i praktisk teologi/Kyrkosociologi (10 sp)  
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1)Även andra valbara kurser kan komma i fråga. Väljs i samråd med examinator. 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2015) 80.0  
obligatorisk  80.0  
577010.0 Gudstjänstliv & predikan 10.0 
577020.0 Själavård och ledarkompetens 10.0 
577030.0 Kyrka, samhälle & diakoni 10.0 
77040.0 Specialiseringskurs i praktisk teologi 10.0 
579000.0 Avhandling pro gradu I praktisk teologi 40.0 
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Teologisk etik med religionsfilosofi 
 

Ämnesstudier – huvudämne – allmänna linjen (2005) 30.0  
obligatorisk  20.0  
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs 10.0 
  

Ämnesstudier – huvudämne – lärarlinjen (2005) 20.0  
obligatorisk  20.0  
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
 
Ämnesstudier – huvudämne – fria linjen (2005, ändring 2007) 1) 40.0  
obligatorisk  30.0  
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
564500.0 Fördjupning i filosofi 5.0 
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metod 10.0 
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
Hjälptext: Kursen Fördjupning i filosofi blev obligatorisk först 2007-2008. 
 
 
Ämnesstudier – biämne – TK-examen/fria linjen (2010)1) 50.0  
obligatorisk  40.0 
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
582100.0 Filosofi 5.0 
564500.0 Fördjupning i filosofi 5.0 
567200.0 Kristen kulturtolkning 10.0 
566200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
valbar 10.0  
En valbar ämnesstudiekurs  10.0 
 
Ämnesstudier – cum laude approbatur i allmän teologi/ TER (2010) 35.0  
obligatorisk   35.0  
Grundkurs I (5 sp) i de två teologiska ämnen som inte har ingått i approbatur i allmän teologi 10.0 
560200.0 Teologisk etik med religionsfilosofi II 5.00 
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
566200.0 Ämnesuppsats jämte systematisk teologisk metodkurs 10.0  
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1) Ändringar i kursutbudet fr o m läsåret 2015-2016 har som följd att dessa kursfordringar inte till alla 
delar kan tillämpas på sådana studerande som inte redan har avlagt alla dessa kurser. Vid behov väljs 
ersättande kurser i samråd med ämnets examinator. 
 
 

 

Fördjupade studier – alla linjer (2005)1) 80.0  
obligatorisk  60.0  
567100.0 Fördjupning i hermeneutik 10.0 
567200.0 Kristen kulturtolkning 10.0 
569000.0 Avhandling pro gradu i teologisk etik med religionsfilosofi 40.0 
valbar 20.0 
Två valbara kurser på fördjupad nivå 20.0 

Fördjupade studier – alla linjer (2016) 80.0  
obligatorisk  60.0  
565004.0 Sekularisering och teologi (Moodle) 10.0 
562300.0 Nutida teologisk etik (Moodle) 10.0 
569000.0 Avhandling pro gradu i teologisk etik med religionsfilosofi 40.0 
valbar (välj två av följande) 20.0 
567205.0 Specialiseringskurs i teologisk etik och religionsfilosofi 10.0 
565005.0 Jag är människa! - identitet, värde och moral 10.0 
567105.0 Teologisk tolkning 10.0 
561500.0 Feministisk etik och teologi (Moodle) 10.0 
561800.0 Politisk teologi (Moodle) 10.0 
564200.0 Modern religionsfilosofi 10.0 
564300.0 Livsåskådning och kristendom 10.0 
563003.0 Äktenskap och sexualitet - ett teologiskt perspektiv (Moodle) 10.0 
563004.0 Äktenskap och kyrka 10.0 


