Sommarkurser 2021
Under sommaren 2021 ges möjlighet att läsa en eller två sommarkurser. Antalet platser är begränsat.
Programstudenter vid Johannelund har företräde och vi tar inte emot sena anmälningar.
Kurserna är litteraturkurser och läses på egen hand. Några av kurserna har datum för gemensam
uppstart och avslutning via videolänk, se nedan för vilka kurser och vilka datum det gäller.
Alla instruktioner, om kursens inläsning, skriftliga uppgifter och eventuell videolänk till uppstart och
avslut, finner du på Moodle efter det att antagning och bekräftelse av kursen är klar. För dig som inte
redan är student på Johannelund delas inloggning till Moodle ut vid antagning till kursen.
Söker du studiemedel, så gäller följande studieperiod: 2021-06-07 – 2021-08-13 (10 veckor).
Observera att dessa studiemedelsveckor räknas bort från det totala antalet studiemedelsveckor du
har rätt till för hela din utbildning. Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.
Anmälan till sommarkurs görs via Johannelunds hemsida,
www.johannelund.nu/Ansökan/Webbansökan eller via denna länk under perioden 15 feb – 14 mars.
Observera att enbart kurser med ”s” i slutet av kurskoden kan sökas som sommarkurser.

Exegetisk teologi
EN 262s Den helige Ande
EN 300s Jesus och evangelierna
ES 302s Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv - se info om videolänk nedan
ET 260s Afrikanska fallstudier i exegetisk teologi - se info om videolänk nedan
Historisk-praktisk teologi
HK 302s Pentekostal kyrkohistoria - se info om videolänk nedan
HT 202s Predikan i luthersk teologi
Religionshistoria
RH 251s Islam, historia, tro och liv
RH 275s Samisk förkristen religion
Systematisk teologi
SD 351s Martin Luthers teologi
SE 251s Miljö, mat och klimat - se info om videolänk nedan
SH 205s Tro och etik i diakonalt arbete
SR 202s Filosofi för teologer - se info om videolänk nedan
Följande kurser har introduktion och avslutning på videolänk:
ES 302s
ET 260s
HK 302s
SE 251s
SR 202s

intro7/6 kl 13.15-14.45 och avslutning 16/8 kl 13.15-14.45
Intro 7/6, kl 8.30-10.00 och avslutning 16/8 kl 8.30-10.00
Intro 7/6, kl 15.00-16.30 och avslutning 16/8 kl 15.00-16.30
Intro 7/6, kl 13.15-14.45 och avslutning 16/8 kl 13.15-14.45
Intro 7/6, kl 10.45-12.15 och avslutning 16/8 kl 10.45-12.15

Mer information om de olika kurserna finns på Johannelunds hemsida under Kurskatalog.
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