Utbildning vid Johannelund för blivande präst i EFS
(totalt 4,5 eller 3,5 år)
Normalstudieplan för den som börjar hösten 2016
Normalstudieordningen för de akademiska kurserna är anpassad efter EFS utbildningskrav (som
ligger nära Svenska kyrkans). Kurser som är angivna med * kan efter samråd med studierektor bytas
ut mot andra valbara kurser. De två första åren erbjuds även via distans. Kurserna under varje
termin kan komma i annan ordning än vad som nedan anges.
Parallellt med de akademiska kurserna ges pastorala profilkurser som främjar att teoretisk reflektion
och personlig tro integreras med praktiska övningar. I detta ingår också ett andakts- och gudstjänstliv
under studieveckan. Vid 3,5 år studier utgår år 4 (termin 7-8) och studenten går direkt till termin 9.

År 1-3 (termin 1-6) , år 1 och 2 även via distans
Pastorala profilkurser samt deltagande i gemensamt andaktsliv
Ht 1
Gamla
testamentet
introduktion
(7,5 hp)

Vt 2
Gamla
testamentet*
fortsättning
(7,5 hp)

Ht 3
Nya
testamentet*
(med grekiska)
(7,5 hp)

Vt 3
Nya
testamentet*
(m. grekiska)
(7,5 hp)

Bibelteologi*

Nya
testamentet*
(m. grekiska)
(7,5 hp)

Nya
testamentet*
(m. grekiska)
(7,5 hp)

Religionsfilosofi

Uppsats i valfritt
ämne

(7,5 hp)

Grundkurs i
pastoralteologi
och psykologi*
(7,5 hp)

Retorik och
homiletik*

Uppsats i valfritt
ämne

Svensk
kyrkohistoria

(7,5 hp)

(7,5 hp)

Nya
testamentet
introduktion
(7,5 hp)

Vt 1

Ht 2
Teologisk etik

(7,5 hp)
A-kurs i
religionsvetenskap

Luthersk teologi
i historia och
nutid*

(7,5 hp)
(7,5 hp)
Kyrkans och
missionens
historia

Dogmatik
Introduktion

(7,5 hp)

(30 hp)

(15 hp)

(7,5 hp)

KANDIDATEXAMNEN I TEOLOGI (180 hp)

Termin 7-9
Pastorala profilkurser …

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Perspektiv på
nystarts- och
förändringsprocesser*
7,5 hp
Perspektiv på kyrkligt
omsorgsarbete*
7,5 hp

Själavård, handledning, mentorskap*
7,5 hp
Ledarskap och
församlingsutv.*

Praxistermin på
Johannelund

Svenska kyrkans tro
och liv

7,5 hp
Liv och tro i EFS

7,5 hp
Den missionella
kyrkan *

7,5 hp
Kurs i valfritt
ämne

7,5 hp

7,5 hp

(15 hp)

