Johannelunds teologiska högskola
Studieplan av 2007 (Bologna)

- Högskoleexamen i teologi, 120 hp vid JTH
- Teologie kandidat -examen i teologi, 180 hp vid JTH
Översikt över innehållskraven i två examina vid Johannelunds teologiska högskola.
Gäller från 2007-07-01.

Kraven bygger på att JTH i den nya studieplanen av 2000 har tre inriktningar (ämnesområden) inom
huvudområdet teologi:
• Exegetisk teologi
• Systematisk teologi
• Historisk/praktisk teologi
1. Högskoleexamen i teologi 120 hp
Efter fyra terminer kan man ta ut en högskoleexamen i teologi. Denna ska ha bredd genom att omfatta
30 hp från samtliga av våra tre ämnesinriktningar samt omfatta två 7,5 hp uppsatser. A-kursen i
religionsvetenskap 30 hp vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet (eller motsv.) ingår alltid.
2. Teologie kandidatexamen 180 hp
Utöver kraven för högskoleexamen gäller följande:
Av de tre inriktningarna ska någon utgöra huvudinriktning som en fördjupning inom teologie
kandidatexamen. Inriktningen ska efter tre år omfatta minimum 90 hp inklusive 15 hp
uppsats/självständigt arbete samt inklusive A-kursen i religionsvetenskap 30 hp vid Teologiska
institutionen, Uppsala universitet (eller motsvarande). A-kursen ingår således i alla inriktningara.
Denna översikt omfattar inte pastorala kurser eller VFU-PA. Om VFU-PA ska ingå får en uppsats från
år 2 bytas ut. VFU är obligatorisk för den som ska läsa för att bli präst i SvK eller EFS.
Inriktningar
A-kurs i religionsvetenskap +
Exegetisk teologi
Systematisk teologi
Historisk-praktisk teologi

Krav JTH
30 hp
30 hp inkl 7,5 hp uppsats)*
30 hp (inkl 7,5 p uppsats)*
30 hp

Plats i studieplanen
År 1
År 1-3
År 1-3
År 1-3

= Högskoleexamen i teologi, 120 hp*
Vald inriktning för fördjupning
Valfritt ur inriktningarna

+ 30 hp inkl kandidatuppsats 15 hp
+ 30 hp
(Evt kan 15 hp av dessa utgöra en uppsats.)

År 3
År 3

= Kandidatexamen i teologi, 180 hp
*En uppsats byts ut om VFU ska ingå i examen.

Därefter kan man läsa för följande examina:
+ 30 hp i huvudinriktningen inkl 15 hp
Magisterexamen.
Med kandidatexamen som grund.
magisteruppsats
Ges ej vid JTH
+ 30 hp ’valfria’ kurser.

År 4

På basen av magisteruppsatsen kan man söka till
forskarutbildningen.

Masterexamen
Med kandidatexamen som grund.
Ges ej vid JTH

+60 hp i huvudinriktningen inkl 30 hp
masteruppsats
+ 60 hp ’valfria’ kurser.

År 4+5
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