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Innehåll



Examen i teologi
• Lägre högskoleexamen

– Teologie kandidat 180 sp

– 3 års studier 

• Högre högskoleexamen

– Teologie magister 120 sp

– 2 års studier

• Teologie licentiat 120 sp

• Teologie doktor 240 sp

(eller lic. + 120 sp)
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Inriktningar
Utbildningslinjen har tre olika inriktningar:

• Du kan få behörighet för prästvigning

• Du kan få behörighet för religionslärare och ett andra undervisningsämne

• Du kan profilera dig genom att kombinera ett ämne utanför teologin som intresserar, t.ex. 
informationsvetenskap, historia, sociologi
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Centrala begrepp
• Studiepoäng (sp): 

– den enhet kurserna räknas i, anger hur stor en kurs/en examen är. 

– 1 sp = ca 25 h arbete

• Kurs: 

– vanligen 5-10 sp

– kan bestå av t.ex. 20 h föreläsningar, 2 h tent, 103 h självständigt arbete

• Kurser ges på tre olika nivåer:

– Grundstudier = introduktion till ämnet

– Ämnesstudier = mer ingående än grundstudierna

– Fördjupade studier = avancerade, djupgående studier
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Centrala begrepp
• Också andra studier än teologi ingår i examen:

– Huvudämne, biämne, språk och kommunikation, andra studier och valfria 

studier

• Obligatoriska studier: specifika kurser som måste ingå i examen

• Valbara studier: vissa kurser man får välja mellan inom en helhet. Obligatoriskt 
att välja dem.

• Valfria studier: vilka som helst studier på högskolenivå till en viss, i strukturen 
given omfattning
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Centrala begrepp
• Examensstruktur:

– Ramar för examen

– Anger vilket innehåll en examen ska ha

– T.ex. har teologie kandidatexamen med lärarinriktning en examensstruktur och 
teologie kandidatexamen med prästinriktning en annan struktur

– Viktigt att hålla sig till strukturen

• Studieplan

– Anger examensinnehållet i för en enskild studerande
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Begränsad studietid
• Studietiden 5 år för kandidat- och magisterexamen (3+2) + 2 år

• Frånvaro p.g.a. militärt- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller 

föräldraledighet påverkar inte studietiden = lagenlig frånvaro

• Frånvaro av annan orsak högst 1 år

• Det första läsåret godkänns bara laga frånvaro
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Examensstrukturer, kandidat
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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 Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

Andra studier 5 spSpråkstudier 15 sp

Teologie kandidatexamen 180 sp

med kort biämne



Examensstrukturer, forts
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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

Teologie kandidatexamen 180 sp

Språkstudier 15 sp

prästinriktning

Andra studier 5 sp

Finska/svenska, främmande språk, akademisk framställning



Examensstrukturer, forts

27.8.2019 11

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 studiefärdigheterFinska/svenska, främmande språk, akademisk framställning

Teologie kandidatexamen 180 sp

lärarlinje

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp



På magisternivå

- de teologiska ämnena
Fördjupning på magisternivå:

• Exegetik

• Kyrkohistoria

• Systematisk teologi

• Praktisk teologi

• Religionsvetenskap

27.8.2019 12



Studier första året
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Alla läser samma kurser, oberoende inriktning

• Grundstudier 45 sp

– Bibeln i historia och nutid 5 sp +5 sp +5 sp

– Kristendomens tankevärld och praxis 5 sp +5 sp +5 sp

– Kristendomens historia 5 sp +5 sp +5 sp

• Språk och kommunikation 10 sp

– Svenska/finska 5 sp

– Främmande språk 5 sp

• Andra studier: Akademiska studiefärdigheter



Totalt 60 sp
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Studieplanering
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• Studiehandboken http://studiehandboken.abo.fi

– Examensstrukturerna

– Kurserna och beskrivningar av dem

– Tidpunkter för när kurserna går

• Studieplaneringsverktyget Peppi http://student.abo.fi

– Individuell studieplan

– Anmälan till kurs

– Anmälan till allmän tentamen

http://studiehandboken.abo.fi/
http://student.abo.fi/


Studieplanering

• Studieplanering i Axelias dataklass, onsdag 28.8 kl. 13.30-14.00

– Anmälan till kursen Akademiska studiefärdigheter  och andra kurser i 

period 1

• Studieplanering i Stansen ASA, fredag 27.9 kl. 9.00-10.00 

– Planera hela året

– Anmälan för hela årets kurser

• Ta med studieschemat!
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Vem kan jag fråga?
• Din egenlärare

• Studierådgivare Pia-Maria Gardberg

• fhpt-studieradgivare@abo.fi

• Tutorerna Ina Laakso, Laura Brännkärr-Väänänen och Topias Tanskanen

• Kursens lärare

• Utbildningslinjeansvariga Kim Groop
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