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Senast uppdaterad av DD 211129 
 
1. Allmänt om utbildningsplanen 
 
Utbildningsplanen är fastställd av rektor 2011-04-06 och träder i kraft 2011-07-01. Planen 
relaterar till de bestämmelser som finns i Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 Examens-
ordning. 
 
 
2. Behörighet för tillträde 
 
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs för tillträde särskild behörighet enligt 
Områdesbehörighet 1/A1 (behörighetskurser: Historia A, Samhällskunskap A, eller Historia 
1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2). Den som saknar formell behörighet kan göra 
särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan 
visa på förutsättningar att klara av utbildningen. 
 
Sökande som före 2010-01-01 uppfyllde dåvarande krav på grundläggande behörighet har även i 
fortsättningen grundläggande behörighet. Det gäller också den som då hade samlat 
betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och slutbetyg med reducerat program från 
gymnasieskolan.    
 
 
3. Utbildningens nivå, sammanhang och mål 
 
Utbildningen är på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng (hp). Den vänder sig till alla som 
med teologisk/religionsvetenskaplig kompetens vill arbeta i olika yrken och uppgifter i 
kyrka/församling och samhälle. Utbildningen kan förbereda för studier för magister- och 
masterexamina om 60 respektive 120 hp. 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För examen skall studenten 
•  visa kunskap och förståelse inom Teologi/Religionsvetenskap, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 
inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

 
Färdighet och förmåga 
För examen skall studenten 
•  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 



 
2(4) 

 
 
 
 

 

•  visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar, 

•  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper, och 

•  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För examen skall studenten 
•  visa förmåga att inom Teologi/Religionsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
•  visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, 

och 
•  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 
 
 
4. Utbildningens omfattning  
 
Utbildningen omfattar kurser om 180 hp på grundnivå. I detta ingår grundkurser (G1N, G1F, 
grundnivå 1) inom huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap som omfattar 60 hp, samt 
fortsättningskurser (G1E, G2F, grundnivå 2) inom samma huvudområde motsvarande minst 90 
hp. Häri ingår ett självständigt arbete om 15 hp inom huvudområdet. Maximalt 30 hp av valfritt 
ämne från annan utbildning än inom huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap kan 
tillgodoräknas i examen. 
 
 
5. Utbildningens innehåll och progression 
 
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter inom huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap. 
Kurser ges inom följande fyra ämnesområden: Bibelvetenskap, Kyrko- och missionsstudier, 
Tros- och livsåskådningsvetenskap, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. 
 
Utbildningen inleds med grundkurser i Teologi/Religionsvetenskap som omfattar 60 hp och ger 
en sammanhållen introduktion till studiet av Teologi och Religionsvetenskap. I grundkurserna 
ingår minst en kurs om vardera 7,5 hp i de fyra ämnesområdena, samt en inledningskurs om 7,5 
hp med betoning på vetenskapsteori och hermeneutik. Utbildningen fortsätter sedan normalt 
med kurser omfattande 105 hp inom huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap där studenten 
väljer minst 45 hp inom en av fem olika inriktningar: bibelvetenskap (med möjlig ytterligare 
specialisering mot Gamla testamentet eller Nya testamentet), tro och kyrka, sociala och diakonala 
studier, interkulturella studier, samt internationella studier. Utbildningen avslutas med ett självständigt 
arbete som omfattar ytterligare 15 hp inom vald inriktning och som bör ha föregåtts av minst ett 
självständigt arbete som omfattar 7,5 hp inom valfritt ämnesområde.  
 
Progressionen i utbildningen innebär allmänt att studenten successivt når målen för utbildningen, 
som relaterar till kunskap och förståelse; färdighet och förmåga; samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt (se ovan). Progressionen i utbildningen förutsätter vidare kurser inom en vald 
inriktning som utöver grundkursen omfattar sammanlagt 60 hp. 
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6. Examen och examenskrav 
 
Programmet leder fram till Teologie kandidatexamen, 180 hp, på engelska benämnd Bachelor of 
Theology 180 ETCS. Teologie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 180 hp. Utöver grundkurserna i Teologi/Religionsvetenskap omfattande 60 
hp på grundnivå 1 (G1N, G1F) skall ytterligare minst 90 hp utgöras av fortsättningskurser inom 
huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap på grundnivå 2 (G1E, G2F, G2E) eller högre.  
 
För att tillräcklig bredd och tillräckligt djup ska föreligga ska minst följande vara uppfyllt inom de 
olika ämnesområdena: Bibelvetenskap 37,5 hp (för inriktningen sociala och diakonala studier 
krävs endast 30 hp), Kyrko- och missionsstudier 22,5 hp, Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap 15 hp, Tros- och livsåskådningsvetenskap 30 hp. 
 
Minst 60 hp ska utgöras av kurser vid Örebro teologiska högskola. Maximalt 30 hp av valfritt 
ämne från annan utbildning utanför huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap kan 
tillgodoräknas i examen.  
 
För progressionens skull krävs att utöver grundkursen om 60 hp i examen skall ingå minst 60 hp 
inom en vald inriktning (enligt ovan) som även inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. 
 
 
7. Examination och betyg 
 
Examinationsformerna skiftar mellan olika kurser och anges i kursplanerna. Som betygsskala 
används beteckningarna Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Vad som gäller för en enskild 
kurs anges i kursplanen. Student som har underkänts i prov har rätt att tentera på nytt. Högre 
betyg än Godkänd ges inte vid omtentamen. Betyg sätts av examinator för kursen. Minst 80 % 
närvaro krävs för att en kurs ska godkännas. 
 
 
8. Tillgodoräknande av annan utbildning 
 
För att tillgodoräknande av kurser från andra högskolor eller lärosäten i och utanför Sverige ska 
göras ska studenten vara antagen till utbildningsprogram vid Örebro teologiska högskola. 
Studierna ska ha bedrivits på motsvarande nivå och med motsvarande krav. Kurserna relateras till 
motsvarande kurser vid Örebro teologiska högskola, och kompletteringar kan behöva göras. 
Kurser som inte motsvarar kurser i Örebro teologiska högskolas system kan noteras under 
rubriken ”Allmänt tillgodoräknande av studier”. 
 
 
9. Övriga föreskrifter 
 
För studerande som påbörjat sina studier före 2009-08-24 kan så kallade VFU-kurser (yrkeskurser 
med verksamhetsförlagd utbildning) ingå i examen enligt tidigare gällande utbildningsplan. Från 
och med läsåret 2010/11 ges inte VFU-kurser som högskolekurser vid Örebro teologiska 
högskola. Övriga övergångsregler för studerande som påbörjat sina studier före 2011-07-01 anges 
i Lokal examensordning vid Örebro teologiska högskola, arkivplats N24. 
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För en översikt över studiegång 180 hp för de fem olika inriktningarna: bibelvetenskap (med möjlig 
ytterligare specialisering mot Gamla testamentet och Nya testamentet), Tro och kyrka, sociala och 
diakonala studier, interkulturella studier samt interkulturella studier, se Studiegång för Teologiskt program 180 
hp. Studenten kan ansöka om annan studiegång. Den som tänker sig att gå vidare till fortsatta 
studier på avancerad nivå rekommenderas att ta reda på vilka förkunskapskrav som gäller och 
anpassa sina val därefter. 


