”Ansikte mot ansikte, i mötet
med varandra, kan vi upptäcka
mer om vilka vi själva är, vilka
andra är och vem Gud är.”
Berit Okkenhaug

”Detta är en själavårdsutbildning som är förankrad i kyrkans
liv och historiska teologi samt
interagerad med samtida
psykologisk vetenskap och
beprövad praxis.”
Lars-Göran Sundberg, utbildningsansvarig

Ansökan senast 15 april
Sök via Johannelunds egen webbansökan:
johannelund.studeo.se
Utbildningen finns även att söka på antagning.se.
Antagning sker till höstterminen.
Läs mer på johannelund.nu

Johannelunds teologiska högskola
Heidenstamsgatan 75
754 27 Uppsala

018–16 99 00
info@johannelund.nu
johannelund.nu

Teologiskt grundad

SJÄLAVÅRDS
UTBILDNING

ÄR DU INTRESSERAD AV
TEOLOGI OCH SJÄLAVÅRD?
Johannelunds teologiska högskola erbjuder
• 60 hp teologi med själavårdsprofil
• 120 hp högskoleexamen i historisk
praktisk teologi med fokus själavård
• 180 hp kandidatexamen i historisk
praktisk teologi med fokus själavård

Profilårets innehåll
Under året läser du följande högskolekurser:
• Gamla testamentet, introduktionskurs 7,5 hp
• Nya testamentet, introduktionskurs 7,5 hp
• Dogmatik, introduktionskurs 7,5 hp
• Teologisk etik, introduktionskurs 7,5 hp
• Religionsvetenskap, introduktionskurs 15 hp
• Grundkurs i pastoral teologi och psykologi 7,5 hp
• Kyrkliga perspektiv på själavård 7,5 hp
Flera pastorala profilkurser ingår:
• Introduktionsvecka
• Mentors-/reflektionsgrupp som innehåller profiltimmar i anslutning till högskolekurserna: själavård i
Bibeln, själavård och dogmatik/etik
• Själavård 1 – självreflektion
• Minst tre själavårdssamtal med själavårdare/terapeut
• Gudstjänst- och andaktsliv

Kandidatexamen i historisk-praktisk
teologi med inriktning själavård
Det teologiska introduktionsåret kan byggas på med ett
andra och tredje studieår för att fullborda en kandidatexamen i historisk-praktisk teologi.
År två läser man via VID – Vitenskaplige höyskole, ett
norskt universitet med campus i Oslo (www.vid.no).
Detta studieår läses på halvtid över två läsår.
Som pastoral profilkurs går man på eget initiativ själv i
själavård omfattande 30 timmar.
År tre genomförs vid Johannelunds teologiska högskola,
under vilket fristående kurser – även distanskurser –
erbjuds samt examensarbete skrivs. Som pastoral profilkurs genomförs (efter prövning) en församlingspraktik
med fokus på själavårdande samtal under handledning.
Studierna kan därmed avslutas med en kandidatexamen i historisk-praktisk teologi med inriktning mot
själavård.

