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Välkommen till Akademi för
Ledarskap och Teologi

Historisk bakgrund

Akademi för Ledarskap och Teologi
(ALT) bildades år  som en ideell
förening av samfunden Evangeliska
frikyrkan (EFK), Pingst fria församlin-
gar i samverkan (Pingst FFS) och
Svenska Alliansmissionen (SAM) för
att söka sätt att gemensamt driva en
rörelsenära pastorsutbildning och teol-
ogisk högskola. Under hösten år 
startades verksamheten under förenin-
gens regi, vilket innebar ett samgående
mellan det dåvarande nätverket ALT
och Örebro Missionsskola (ÖMS) /
Örebro teologiska högskola (ÖTH). 

Medlemssamfund
ALT:s tre medlemssamfund är fri-
kyrkorörelser med sina rötter i evange-
liska väckelsen, i baptismen och i den
pentekostala rörelsen. Inom dessa
finns en lång utbildningstradition, där
bibelstudiet och bibelsamtalet har haft
en central plats i församlingslivet.
Rörelserna har med rätta setts som en

del av de svenska ”läsarna”, vilket synts
även i hur aktiva dessa samfund varit i
breda utbildningssatsningar med bi-
belskolor och folkhögskolor. Idag har
samfunden nio folkhögskolor som
bedriver verksamhet på många platser
runtom i Sverige samt ett brett in-
ternationellt nätverk inom utbildning. 

Ledarträning
Det har varit viktigt för dessa rörelser
att också träna sina kommande ledare
vid speciella utbildningar. Bland dessa
finns Örebro missionsskola, Götabro
missionsskola och Korteboskolan. På
senare tid har andra utbildningar följt
efter som Skandinavisk Akademi för
Ledarskap och Teologi (SALT), ett
nordiskt samarbete där bland annat
Hyllie Park folkhögskola och ÖTH in-
gick, samt Pingstförsamlingarnas teol-
ogiska seminarium (PTS) där Pingst-
rörelsens folkhögskolor samverkade
med ÖTH. År  samordnades ar-
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betet vid Korteboskolan, PTS och
SALT inom ramen för den utbildning
som fick namnet Akademi för
Ledarskap och Teologi. Denna var
organisatoriskt inte en egen juridisk
person utan ett nätverk mellan de tre
samfunden, deras folkhögskolor och
ÖTH. Av det goda gemensamma ar-
betet blev det naturligt att ta ytterli-
gare steg för att samordna och knyta

samman det stora nätverket för utbild-
ning i en ny gemensam organisation.
Teologiskt finns en samsyn som bygger
på evangelisk tro och de klassiska
ekumeniska bekännelserna. Vidare
finns en gemensam betoning på evan-
gelikal och karismatisk teologi, och en
längtan efter förnyelse för att kunna
möta aktuella utmaningar i kyrkans
arbete i Sverige och i världen.

Utbildningsorganisation

ALT är en ideell förening vars kärn-
verksamhet består av att bedriva teolo-
gisk ledarutbildning med inriktning
på tjänst som pastor, församlingsledare
eller missionsarbetare. Örebro teolo-
giska högskola (ÖTH) utgör en bety-
dande del av föreningens verksamhet
och föreningen ansvarar för att driva
och utveckla högskolan.

ALT samverkar aktivt med de tre
medlemssamfundens nio folkhögsko-
lor och studenternas utbildningsför-
samlingar. ALT är en samverkansyta
mellan samfund, församlingar och
folkhögskolor, men också, som egen
juridisk person, en part i samverkan.

Samverkan genomsyrar ALT:s verk-
samhet. Det mest konkreta uttrycket
för detta är genomförandet av ALT:s

Pastors- och ledarprogram, vars
fyraåriga program består av två paral-
lella kursförlopp. Det ena kursförlop-
pet (Församlingsledarakademin) an-
ordnas av de samverkande folkhög-
skolorna, som en separat, men helt in-
tegrerad del av programmet. Det an-
dra kursförloppet utgörs av högskole-
kurser som anordnas av ÖTH. Dessu-
tom ingår i utbildningen praktik i en
lokal församling. Utöver Pastors- och
ledarprogrammet finns det möjlighet
att vid ALT läsa olika teologiska pro-
gram och fristående kurser, se sida .

ÖTH är en organisatorisk enhet
inom ALT. ALT ansvarar för att driva
och utveckla högskolan genom att vär-
na om att ÖTH i sin verksamhet och
kompetens säkrar sin status och funk-
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tion som högskola. ALT är en enskild
utbildningsanordnare, med tillstånd
att utfärda vissa examina, där utbild-
ningen ska svara mot de särskilda krav
som enligt högskoleförordningens
bestämmelser gäller för de examina
som högskolan ger. Högskolans arbete
vilar på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet. Som högskolan inom
ALT utgör ÖTH en viktig förutsät-
tning för ALT:s verksamhet. 

ÖTH erhöll i oktober år  till-
stånd att utfärda examen för Hög-
skoleexamen i Teologi/Religionsveten-
skap ( p/ hp), i april år 
examenstillstånd för Teologie kandida-
texamen ( p) och enligt den nya
förordningen från år  för Teologie
kandidatexamen ( hp) i juni år
. Efter granskning av Universitet-
skanslersämbetet (UKÄ) beviljades
högskolan examenstillstånd för magis-
ter och master i teologi inom ämnena
Bibelvetenskap och Historisk-systema-
tisk teologi av regeringen i maj ,
varpå det nya masterprogrammet star-
tade höstterminen år . 

ÖTH är en erkänd och väl
fungerande utbildningsanordnare in-
om området Teologi. Forskning och
utbildning vid lärosätet sker i nära
kontakt med vetenskapssamhället och
andra utbildningsanordnare nationellt

och internationellt. ÖTH har en bety-
dande vetenskaplig kompetens inte
minst inom områdena Bibelvetenskap
och Systematisk teologi. Att ÖTH har
en etablerad akademisk position inom
teologi, särskilt gällande de tidigare två
nämnda inriktningarna, kommer till
uttryck på flera olika sätt. Lärare har
erhållit docent- och professorskompe-
tens, fått anslag från nationella
forskningsstiftelser, arrangerat forsk-
ningskonferenser med internationellt
deltagande, författat vetenskapliga
publikationer och läromedel samt anli-
tats som föreläsare i många olika sam-
manhang, såväl nationellt som in-
ternationellt. Lärare från ÖTH har
också medverkat i utbildning på
forskarnivå, till exempel som föreläsare
vid doktoranddagar anordnade av
svenska universitet. Flera av lärarna är
aktiva som biträdande handledare för
doktorander vid andra universitet och
högskolor i Sverige och utomlands.
Genom årliga avsättningar till lärares
forskningsverksamhet har högskolan
kunnat bygga upp en vital och bred
forskningsmiljö. Regelbundet bedrivs
högre seminarier med inriktning mot
bibelvetenskap, systematisk teologi,
samt kyrko- och missionsstudier. Till
dessa är masterstudenter och dokto-
rander vid andra institutioner knutna. 
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Sedan många år ingår ALT i Eras-
mussamarbetet inom högre utbildning
(numera Erasmus+) inom och utanför
Europa. Både studenter och lärare gör
utbyten inom Erasmus+ genom avtal
med andra lärosäten. Avtal har ingåtts
med Ansgar høyskole och London
School of Theology. Även St Mary’s
University i Twickenham och Estonian
Free Church Theological Seminary
(tidigare Tartu Theological Seminary)
är skolor som ALT har haft avtal med.
Under åren – genomfördes
även ett större utbytesprojekt med en
högskola i Myanmar inom ramen för
Erasmus+ ICM (International Credit
Mobility) med utbyte av lärare och
studenter i båda riktningar. Studenter
vid ALT har även möjlighet att
genomföra Minor Field Studies (MFS)
i Tanzania, där kontakter finns med
Tazengwa Pentecostal Bible College
och Free Pentecostal Church in Tanza-
nia (FPCT). För närvarande pågår ar-
bete med att implementera ALT:s in-
ternationaliseringsstrategi med bland
annat målsättningen om samarbet-
savtal med teologiska institutioner i
fyra olika världsdelar. 

För att fortsätta att upprätthålla en
god kvalitet i utbildningen och för att
sträva efter att förbättra denna är

ÖTH medlem i The European Coun-
cil for Theological Education (ECTE),
Denna relaterar till den Europeiska
Evangeliska Alliansen (EEA) och ingår
tillsammans med motsvarande organi-
sationer i andra regioner i Internation-
al Council of Evangelical Theological
Education (ICETE). Medlemskap er-
hölls i ECTE då organisationen bil-
dades år , vars syfte var att hjälpa
medlemsskolorna att förbättra kvalitén
i utbildningen genom att sätta upp ty-
dliga kriterier för olika nivåer, varpå
intern och extern utvärdering kan ske
så korrekt och objektivt som möjligt.
På grundval av en omfattande rapport
från högskolan samt rapporter från
besökande utvärderingsteam från
ECTE kan en utbildning ackrediteras
(godkännas) för någon av de fyra
nivåer som satts upp. Enligt beslut
ackrediterades ÖTH:s fyraåriga utbild-
ning på nivå C (motsvarande Master
of Divinityexamen), vilket bekräftades
efter förnyade prövningar åren ,
 och . Mot bakgrund av
Bolognaprocessen för högre utbildning
i Europa, och i samband med ECTEs
senaste utvärdering , ackrediter-
ades ALT:s Pastors- och ledarprogram
som en Vocational Bachelor 
ECTS.
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Program inom ALT

PLP TP
 hp

TP
 hp

TP
 hp PROMIS DIOS Master

Som student på ALT kan du välja mellan flera olika program: Pastors- och
ledarprogrammet (PLP); Teologiskt basår,  hp (TP ); Teologiskt program, 
hp (TP ); Teologiskt kandidatprogram,  hp (TP ); Programmet för mis-
sion och interkulturella studier (PROMIS); Terminen för diakonalt och socialt ar-
bete (DIOS) samt Masterprogram,  hp. Det är även möjligt att läsa fristående
kurser. Programmen leder fram till flera olika möjliga examina och diplom, som
presenteras mer ingående längre fram i denna handbok. De fristående kurserna
söks terminsvis och aktuellt kursutbud presenteras på ALT:s hemsida www.altut-
bildning.se.

ALT finns på flera orter i Sverige. På Campus Örebro kan du läsa alla våra pro-
gram och fristående kurser, och vid våra studiecenter i Malmö, Jönköping, Göte-
borg, Stockholm och Umeå kan du läsa PLP, PROMIS, DIOS och fristående
kurser.

I samtliga program läses kurser på högskolenivå. Dessa kurser, som presenteras
mer ingående längre fram i denna handbok, har en kurskod på sex tecken, varav de
första två är specificerar kursens ämnesområde, de tre följande specificerar nivå,
och den avslutande specificerar kurstyp. Högskolans kurser ges i följande ämne-
sområden, nivåer och typer:

Ämnesområde

AA Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier
BV Bibelvetenskap
KM Kyrko- och missionsstudier
RR Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
ST Systematisk teologi
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Nivå

 GN, GF Kurser med mindre än  hp på grundnivå
som förkunskapskrav.

 GE, GF, GE Kurser med minst  hp på grundnivå 
som förkunskapskrav.

 AN, AE Kurser med på avancerad nivå med endast 
kurser på grundnivå som förkunskapskrav.

 AF, AE Kurser på avancerad nivå med kurser på 
avancerad nivå som förkunskapskrav.

Kurstyp

C Campuskurs Kurser som ges på Campus Örebro 
med obligatorisk närvaro.

D Distanskurs Kurser med digitala föreläsningar (synkrona 
eller asynkrona) och seminarier med 
maximalt en fysisk träff.

H Hybridkurs Kurser med både digitala moment och 
moment som förutsätter närvaro på 
Campus Örebro.

L Läskurs Kurser som ges utan föreläsningar eller 
obligatoriska fysiska träffar.

R Regional kurs Kurser som ges via videokonferens med 
obligatorisk närvaro på Campus Örebro 
eller något studiecenter.

S Seminariekurs Kurser med reducerat antal träffar med 
obligatorisk närvaro på Campus Örebro.

I flera program läses också kurser som anordnas av samverkande folkhögskolor.
Dessa kurser kallas församlingsledarkurser och har förkortningen FL. Samtliga FL-
kurser ges på   studietakt. ALT erbjuder också fristående folkhögskolekurser i
form av lördagskurser.
 

För antagning och behörighet för respektive program, se

www.altutbildning.se
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Pastors- och 
ledarprogrammet

För dig som vill jobba som 
ledare i församling

Studieorter: 6
Göteborg, Jönköping, Malmö, 
Stockholm,Umeå,Örebro

Antal år: 4

Högskola: Ja

Folkhögskola: Ja

Inriktningar: 4
Bibelvetenskap, 
Sociala-diakonala studier,
Internationella studier,
Interkulturella studier

Möjliga diplom och examina:
Treårigt ledardiplom
Fyraårigt ledardiplom
Högskoleexamen i teologi
Teologie kandidatexamen



Allmän information

Översikt
ALT erbjuder i det fyraåriga Pastors-
och ledarprogrammet en teologisk
ledarutbildning som är relevant för
kyrkans uppdrag och utmaningar idag.
Utbildningen kombinerar folkhög-
skolans möjlighet till profilerad ledar-
träning inom den egna folkrörelsens
ram med högskolans fördjupade re-
flektion och långa kunskapstradition.
Tillsammans skapar detta en kreativ
miljö som förenar det bästa ur två
skolformer och erbjuder en utbildning
som ger goda akademiska kunskaper
tillsammans med erfarenhetsbeprövade
redskap för församlingsledning och
församlingsutveckling. På så sätt for-
mas ledare och teologer som både kan
analysera världen teologiskt och bidra
till att förändra den. 

Studieorter
Programmet ges vid Campus Örebro
samt våra fem regionala studiecentra.
Kring dessa finns lokala församlingar
som medverkar som utbildningsför-
samlingar, mentorer och med lokala
lärarresurser. På så sätt formas en god
studiemiljö. 

Innehåll
Pastors- och ledarprogrammet in-
nehåller kurser inom ALT:s alla ämne-
sområden, kombinerar folkhögskole-
kurser med högskolekurser, så att stu-
denten har efter avslutad utbildning
fått med sig gedigen bibelkunskap och
bibelteologi, systematisk teologi och
etik, kyrkohistoria, mission, religion-
shistoria och samtidskunskap, själa-
vård, ledarskap, förkunnelse och un-
dervisning, diakoni, församlingsliv,
och mycket mera. Det samlade navet
genom hela utbildningen är yrkes- och
ledarträning. Under det tredje året är
det möjligt att välja en av fyra inrikt-
ningar: Bibelvetenskap, Sociala-diakon-
ala studier, Internationella studier eller
Interkulturella studier. Val av inrikt-
ning görs i april i årskurs två. För en
närmare beskrivning hänvisas till ALT:s
Pastors- och ledarprogram: Manual för
församlingsbaserade studier.

Studiegång
Den normala studiegången är fyra år,
men utbildningen kan också avslutas
efter tre eller två år. Programmet kan
läsas på hel- eller deltid. 
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Som student på något av ALT:s
studiecentra (SC) ges högskolekurser i
årskurs – på onsdagar, medan de för
årskurs – i regel ges på fredagar.
Som student på Campus Örebro (CÖ)
ges högskolekurserna i årskurs – på
tisdagar eller onsdagar, alternativt ons-
dagar eller fredagar, beroende på kurs.
De flesta FL-kurser ges på torsdagar.

Examina
En fyraårig studiegång kan leda fram
till ett fyraårigt ledardiplom och
Teologie kandidatexamen ( hp).
Tre års studier kan leda fram till ett
treårigt diplom och en högskoleexam-
en i teologi ( hp).

Mentor och studieledare
Genom hela programmet följs varje
student av en mentor. Utbildnings-
församlingen ansvarar för att det finns
en mentor och denne ska ha en kop-
pling till utbildningsförsamlingen.
Mentorns roll i relation till studenten
kan sammanfattas i fyra huvudområ-
den: ) andlig vägledning; ) träning
av yrkeskompetens; ) handledning
och ) teologisk stimulans, där men-
torn genom frågor stimulerar studen-

ten till att göra teologiska reflektioner
över sina erfarenheter. ALT:s policy för
relationen mellan studenter och men-
torer finns i ALT:s Pastors- och ledarpro-
gram: Manual för församlingsbaserade
studier. Varje student knyts också till
en studieledare. Det är denne som till-
sammans med studenten har det
primära ansvaret att planera, följa och
utvärdera studierna.

Ledarträningens redskap och mål 
Ledarträningen hålls samman av ett
antal pedagogiska redskap, som är till
hjälp för reflektion, uppföljning och
utvärdering. Dessa beskrivs närmare i
PLP-manualen. Målsättningen är i ko-
rta drag att forma ledare som i sitt
ledarskap visar på en personlig och an-
dlig mognad med god självförståelse
och som igenkänner sin kallelse, redo
till att leda processer i församlingsliv
och identifiera och vägleda nya ledare.
Vidare utvecklas yrkeskompetens med
förmågan att möta människor i olika
livssituationer och som har förståelse
för samtiden och mötet mellan för-
samling och samhälle.
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Standardstudiegång

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

FL01
Ledaren, församlingen och ledarskapet

FL02
Ledaren, församlingen och samhället

KM180L
Ledarskap i församling

RR101C/-R
Introduktion till
teologiska studier

BV101C/-R
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C/-R
Nya testamentet,

baskurs

CÖ: ST103C
Systematisk

teologi 1

SC: KM102R
Kyrkohistoria,

baskurs

Årskurs 2

FL03
Ledaren och kommunikationen

FL04
Ledaren i möte med andra

RR280L
Kommunikation och

konflikthantering

ST251R
Etik

CÖ: KM102C
Kyrkohistoria,

baskurs

SC: ST103R
Systematisk

teologi 1

RR106C/-R
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C/-R
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103C/-R
Bibelteologi 1
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Standardstudiegång (forts.)

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 3

FL05
Bibeln i församlingsliv

FL06
Människor i möte

BV268R
Bibelteologi 2

RR246R
Religionsbeteendevetenskap

BV207R
Exegetisk fördjupning med introduktion

till bibliska språk 15 hp

ST208R
Systematisk

teologi 2

AA231R
Självständigt
arbete, 7,5 hp

Årskurs 4

FL07
Gudstjänst och kyrkliga handlingar

FL08
Ledaren och teologisk integrering

KM251L
Teologi om kyrkliga handlingar

ST252R
Teologisk integrering

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

BV243R
Bibelbruk och
bibeltolkning

BV/KM/
ST234L

Vetenskaplig
teori och
metod

BV/KM/ST232R
Självständigt arbete,

15 hp

11



Studiegång inriktning Bibelvetenskap

Inriktningen ger redskap att läsa Bibeln på grundspråken—hebreiska och grekiska.
Den utgör förkunskapskrav för masterprogrammet i bibelvetenskap.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 3

FL05
Bibeln i församlingsliv

FL06
Människor i möte

BV268R
Bibelteologi 2

RR246R
Religionsbeteendevetenskap

BV201H
Nytestamentlig

grekiska 1
eller

BV205H
Gammaltestamentlig

hebreiska 1

BV202H
Nytestamentlig

grekiska 2
eller

BV208H
Gammaltestamentlig

hebreiska 2

ST208R
Systematisk

teologi 2

AA231R
Självständigt
arbete, 7,5 hp

Årskurs 4

FL07
Gudstjänst och kyrkliga handlingar

FL08
Ledaren och teologisk integrering

KM251L
Teologi om kyrkliga handlingar

ST252R
Teologisk integrering

BV205H
Gammaltestamentlig

hebreiska 1
eller

BV201H
Nytestamentlig

grekiska 1

BV243R
Bibelbruk och
bibeltolkning

eller
BV261C

Haggaj och Sakarja
1–8 (språklig)

BV234L
Vetenskaplig

teori och
metod

BV232R
Självständigt arbete,

15 hp
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Studiegång inriktning Sociala-diakonala studier

Inriktningen kan läsas under det tredje året inom ramen för Pastors- och ledarpro-
grammet eller som ett särskilt terminsprogram för studenter som är på väg in i di-
akonalt arbete. Inriktningen ger möjlighet att fokusera kyrkans diakonala uppdrag
i världen och ger verktyg för att arbeta diakonalt. Kurserna går på onsdagar och
fredagar. Högskolekurserna, som går på kvartsfart, kan också läsas som fristående
kurser. Årskurs ett, två och fyra, samt vårterminen i trean läses enligt ovan, höstter-
minen läses enligt nedan.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 3

FL15
Social-diakonal tjänst

KM252R
Diakonins teologi,

ledarskap och uttryck

ST257R
Kyrkan i samhället

RR247R
Idéburet ledarskap i diakoni
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Studiegång inriktning Internationella studier

Inriktningen ger möjlighet att bli utbytesstudent under en termin, eller att bedriva
kontextuella studier utomlands i mission under – veckor. ALT arbetar kontin-
uerligt med att finna fler lösningar för utbytesstudier inom ramen för Erasmus-
samarbetet, som också innebär viss möjlighet till finansiering. Många teologiska
skolor kan vara tänkbara för utlandsstudier under förutsättning att de bekostas av
studenten och studieplaneras inom ALT. Studier med inriktning Internationella
studier måste godkännas i varje individuellt fall. Årskurs ett, två och fyra, samt
höstterminen i trean läses enligt ovan, vårterminen läses enligt nedan.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 3

FL06
Människor i möte

RR246R
Religionsbeteendevetenskap

ST207L
Kontextuell

teologi

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp
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Studiegång inriktning Interkulturella studier

Inriktningen ger möjlighet till fördjupning för studenter som är på väg in i mis-
sionsarbete. Fokus ligger på kulturförståelse, interkulturell tjänst, migration och in-
tegration – kunskaper som kan användas i kulturöverskridande arbete både i
Sverige och utomlands. Årskurs ett, två och fyra, samt höstterminen i trean läses
enligt ovan, vårterminen läses enligt nedan.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 3

FL16
Interkulturell tjänst

KM245R
Kulturförståelse

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

ST253R
Migration, Nation
and Globalization
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Teologiskt 
basår, 60 hp

För dig som vill få en god
teologisk grund

Studieorter: 1 (6)
Örebro (Teologiskt basår kan också läsas som
fristående kurser på halvfart vid något av 
våra studiecenter)

Antal år: 1 (2)

Högskola: Ja

Folkhögskola: Nej

Inriktningar: Nej



Allmän information

Översikt
Teologiskt basår ger en introduktion
till det teologiska studiet och lämpar
sig särskilt för den som vill integrera
teologi och yrkesliv. Programmet in-
nebär ett års studier på grundnivå och
omfattar  högskolepoäng. 

Studieorter
Basåret kan läsas på Campus Örebro,
samt som fristående kurser på halvfart
vid våra fem regionala studiecentra.

Innehåll
Det teologiska basåret ger en samman-
hållen introduktion till studiet av
teologi, med orientering inom ämne-
sområdena Bibelvetenskap, Systema-
tisk teologi, Kyrko- och missionsstudi-
er, samt Religionshistoria och religi-
onsbeteendevetenskap. 

Basåret är en god väg in i fortsatta
teologistudier, inte minst för att kurs-
erna läses tillsammans med andra pro-
gramstudenter på ALT, vilket innebär
att du efter det teologiska basåret har
möjlighet att fortsätta på ett annat
program.

Studiegång
Kurserna är placerade på tisdagar, ons-
dagar och fredagar. Läser du vid ett av
våra studiecenter är det onsdagar,
vilket innebar att basåret enbart kan
läsas på halvfart. För studier på Cam-
pus Örebro finns informationen i
dokumentet Kursutbud ÖTH –
, som finns på ALT:s hemsida.
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Standardstudiegång

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

RR101C
Introduktion till
teologiska studier

BV101C
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C
Nya testamentet,

baskurs

ST103C
Systematisk

teologi 1

KM102C
Kyrkohistoria,

baskurs

RR106C
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103C
Bibelteologi 1

Studiegång fristående kurser

År 1

RR101R
Introduktion till
teologiska studier

BV101R
Gamla testamentet,

baskurs

BV102R
Nya testamentet,

baskurs

KM102R
Kyrkohistoria,

baskurs

År 2

ST103R
Systematisk

teologi 1

RR106R
Världsreligionerna,

baskurs

KM101R
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103R
Bibelteologi 1
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Teologiskt 
program, 120 hp

För dig som vill få en god
teologisk kompetens

Studieorter: 1
Örebro

Antal år: 2

Högskola: Ja

Folkhögskola: Nej (Ja)

Inriktningar: 4
Bibelvetenskap, Tro och kyrka,
Sociala-diakonala studier, Bibliska 
språk och interkulturella studier

Möjliga diplom och examina:
Högskoleexamen i teologi



Allmän information

Översikt
Teologiskt program,  hp ger teolo-
gisk kompetens till att kunna arbeta i
olika yrken och uppgifter i kyrka, för-
samling och samhälle. Programmet är
särskilt lämpligt för den som vill stud-
era teologi med målet att integrera
teologiska kunskaper med annan tidi-
gare utbildning. Programmet innebär
två års studier på grundnivå och om-
fattar  högskolepoäng.

Studieorter
Teologiskt program,  hp kan läsas
på Campus Örebro.

Innehåll
Programmet inleds med ett teologiskt
basår, som ger en sammanhållen intro-
duktion till studiet av teologi och reli-
gionsvetenskap. Utöver kurser inom de
fyra ämnesområdena Bibelvetenskap,
Kyrko- och missionsstudier, Systema-
tisk teologi, Religionshistoria och reli-
gionsbeteendevetenskap, ges i basåret
en inledningskurs om , hp. Därefter
följer ett år av fördjupning med möj-
lighet till flera inriktningar: Bibelveten-
skap (inklusive Gamla och Nya tes-
tamentet på grundspråk), Tro och kyrka

(inklusive Systematisk teologi, Kyrko-
historia, och Missionsvetenskap), So-
ciala-diakonala studier (inkluderar även
kurser på folkhögskolenivå), eller Bib-
liska språk och interkulturella studier
Utbildningen avslutas med ett själv-
ständigt arbete om , hp inom vald
inriktning. 

Examina
Programmet leder fram till en
Högskoleexamen i teologi då studen-
ten fullgjort kursfordringar om  hp,
varav utöver det inledande basåret
minst  hp ska utgöras av fördjup-
ningskurser inom huvudområdet
Teologi/Religionsvetenskap på grund-
nivå  eller högre. Ytterligare krav finns
för de olika ämnesområdena för att till-
räcklig bredd och djup ska föreligga
och examen kunna utfärdas (se Exami-
na och examenskrav, s. ).

Studiegång
Kurserna är placerade på olika veck-
odagar. Mer detaljerad information
hittar du i dokumentet Kursutbud
ÖTH –, som finns på ALT:s
hemsida.
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Studiegång inriktning Bibelvetenskap

Inriktningen ger redskap att läsa Bibeln på grundspråk—hebreiska eller grekiska.
Förutom basåret om  hp läser studenten ytterligare minst  hp inom bibel-
vetenskap, inklusive Självständigt arbete , hp.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

RR101C
Introduktion till
teologiska studier

BV101C
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C
Nya testamentet,

baskurs

ST103C
Systematisk

teologi 1

KM102C
Kyrkohistoria,

baskurs

RR106C
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103C
Bibelteologi 1

Årskurs 2

BV268C
Bibelteologi 2

BV257S
Skapelse, miljö
och frälsning

ST251R
Etik

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

BV201H
Nytestamentlig

grekiska 1
eller

BV205H
Gammaltestamentlig

hebreiska 1

BV202H
Nytestamentlig

grekiska 2
eller

BV208H
Gammaltestamentlig

hebreiska 2

ST208R
Systematisk

teologi 2

BV261C
Haggaj och Sakarja

1–8 (språklig)
eller

BV271C
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)
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Studiegång inriktning Tro och kyrka

Inriktningen innebär att studenten förutom basåret om  hp läser ytterligare
minst  hp inom Systematisk teologi och Kyrko- och missionsstudier, inklusive
Självständigt arbete , hp.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

RR101C
Introduktion till
teologiska studier

BV101C
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C
Nya testamentet,

baskurs

ST103C
Systematisk

teologi 1

KM102C
Kyrkohistoria,

baskurs

RR106C
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103C
Bibelteologi 1

Årskurs 2

BV268C
Bibelteologi 2

KM253S
Frikyrkans historia

och teologi

ST251R
Etik

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

BV257S
Skapelse, miljö och

frälsning

ST208R
Systematisk

teologi 2

ST253R
Migration, Nation
and Globalization
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Studiegång inriktning Sociala-diakonala studier

Inriktningen studier innebär att studenten förutom basåret om  hp läser ytterli-
gare minst  hp kurser med fokus på sociala-diakonala frågor inom ämnesområ-
dena ST, KM, samt RR, inklusive Självständigt arbete , hp. Den föreslagna
studiegången ger totalt  hp, samt två terminers folkhögskolestudier på halvtid.
Kurserna SL257R och RR247R ges på kvartsfart.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

RR101C
Introduktion till
teologiska studier

BV101C
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C
Nya testamentet,

baskurs

ST103C
Systematisk

teologi 1

KM102C
Kyrkohistoria,

baskurs

RR106C
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103C
Bibelteologi 1

Årskurs 2

FL15
Social-diakonal tjänst

FL16
Interkulturell tjänst

KM252R
Diakonins teologi,

 ledarskap och uttryck

KM245R
Kulturförståelse

ST257R Kyrkan i samhället AA231H
Självständigt
arbete 7,5 hp

ST253R
Migration, Nation
and GlobalizationRR247R Idéburet ledarskap i diakoni
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Studiegång inriktning Bibliska språk och
interkulturella studier

Inriktningen ger redskap att läsa Bibeln på grundspråk—hebreiska och grekiska,
kombinerat med fördjupning i interkulturell förståelse. Här läses inte det vanliga
basåret, utan kurser som är framtagna för att ge denna specifika inriktning, och det
följs upp med ytterligare fördjupning år två, inklusive Självständigt arbete , hp.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

RR101C
Introduktion till
teologiska studier

BV101C
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C
Nya testamentet,

baskurs

ST103C
Systematisk

teologi 1

BV125H
Gammaltestamentlig

hebreiska 1

BV128H
Gammaltestamentlig

hebreiska 2

KM145R
Kulturförståelse

BV103C
Bibelteologi 1

Årskurs 2

BV268C
Bibelteologi 2

RR106C
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C
Missionsvetenskap,

baskurs

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

BV121H
Nytestamentlig

grekiska 1

BV122H
Nytestamentlig

grekiska 2

ST208R
Systematisk

teologi 2

ST253R
Migration, Nation
and Globalization
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Teologiskt kandidat-
program, 180 hp

För dig som vill få 
teologisk fördjupning

Studieorter: 1
Örebro

Antal år: 3

Högskola: Ja

Folkhögskola: Nej (Ja)

Inriktningar: 4
Bibelvetenskap (med specialisering Gamla
testamentet eller Nya testamentet), 
Tro och kyrka, Internationella studier,
Sociala-diakonala studier

Möjliga diplom och examina:
Högskoleexamen i teologi
Teologie kandidatexamen



Allmän information

Översikt
Det teologiska kandidatprogrammet är
en gedigen teologisk utbildning, som
ger teologisk och religionsvetenskaplig
kompetens till att kunna arbeta inom
olika yrken och uppgifter i kyrka, för-
samling och samhälle. Programmet för-
bereder även för vidare teologiska
studier. Utbildningen innebär tre års
studier på grundnivå och omfattar 
högskolepoäng.

Studieorter
Teologiskt kandidatprogram,  hp
kan läsas på Campus Örebro.

Innehåll
Programmet inleds med ett teologiskt
basår, som ger en sammanhållen intro-
duktion till studiet av teologi och reli-
gionsvetenskap. Utöver kurser inom de
fyra ämnesområdena Bibelvetenskap,
Kyrko- och missionsstudier, Systema-
tisk teologi, Religionshistoria och reli-
gionsbeteendevetenskap, ges i basåret
en inledningskurs om , hp. Därefter
följer ett år av fördjupning med möj-
lighet till flera inriktningar: Bibelveten-
skap (med specialisering Gamla eller
Nya testamentet på grundspråk),

Tro och kyrka (inklusive Systematisk
teologi, Kyrkohistoria, och Mis-
sionsvetenskap), Internationella studier,
eller Sociala-diakonala studier (den sist-
nämnda inkluderar även kurser på
folkhögskolenivå och endast  hp
högskolekurser). Under det sista året i
utbildningen görs ett självständigt ar-
bete om  hp inom vald inriktning.
Denna ska ha föregåtts av minst ett
självständigt arbete som omfattar ,
hp inom valfritt ämnesområde. 

Examina
Programmet leder fram till en Teologie
kandidatexamen  hp (Bachelor of
Theology  credits) då studenten
fullgjort kursfordringar om  hp,
varav utöver det inledande basåret
minst  hp ska utgöras av fortsät-
tningskurser inom huvudområdet
Teologi/Religionsvetenskap på grund-
nivå  eller högre. Ytterligare krav finns
för de olika ämnesområdena för att till-
räcklig bredd och djup ska föreligga
och examen kunna utfärdas (se s. ).
Det finns även möjlighet att efter två
års studier ansöka om Högskoleexam-
en i teologi om  hp.
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Vidare studier
För den som tänker sig att gå vidare till
fortsatta studier på avancerad nivå rek-
ommenderas att ta reda på vilka
förkunskapskrav som gäller på det
lärosäte där man tänker sig fortsätta
studierna och anpassa sina val av kurser
därefter.

Studiegång
Kurserna är placerade på olika veck-
odagar. Mer detaljerad information
hittar du i dokumentet Kursutbud
ÖTH –, som finns på ALT:s
hemsida.

Gemensam studiegång årskurs 1

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

RR101C
Introduktion till
teologiska studier

BV101C
Gamla testamentet,

baskurs

BV102C
Nya testamentet,

baskurs

ST103C
Systematisk

teologi 1

KM102C
Kyrkohistoria,

baskurs

RR106C
Världsreligionerna,

baskurs

KM101C
Missionsvetenskap,

baskurs

BV103C
Bibelteologi 1
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Studiegång inriktning Bibelvetenskap
specialisering Gamla testamentet

Inriktningen ger redskap att läsa Bibeln på grundspråk—hebreiska och grekiska.
Förutom basåret om  hp läser studenten ytterligare minst  hp inom bibel-
vetenskap, samt Självständigt arbete  hp inom bibelvetenskap med specialisering
Gamla testamentet.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 2

BV268C
Bibelteologi 2

KM253S
Frikyrkans historia

och teologi

ST251R
Etik

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

BV205H
Gammaltestamentlig

hebreiska 1

BV208H
Gammaltestamentlig

hebreiska 2

ST208R
Systematisk

teologi 2

BV261C*
Haggaj och Sakarja

1–8 (språklig)

Årskurs 3

BV228C
Romarbrevet
(icke-språklig)

BV234L
Vetenskaplig teori

och metod

BV260R
The Book of Reve-

lation (without Greek)

BV261C*
Haggaj och Sakarja

1–8 (språklig)

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

BV232R
Självständigt
arbete 15 hp

ST252R
Teologisk

integrering

*de språkliga/icke-språkliga kurserna byts ut på årsbasis, studiehandboken 
visar kurser som ges under aktuellt läsår.
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Studiegång inriktning Bibelvetenskap
specialisering Nya testamentet

Inriktningen ger dig som student redskap att läsa Bibeln på grundspråk—he-
breiska och grekiska. Förutom basåret om  hp läser du ytterligare minst  hp
inom bibelvetenskap (BV), samt Självständigt arbete  hp inom bibelvetenskap
med specialisering Nya testamentet.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 2

BV268C
Bibelteologi 2

KM253S
Frikyrkans historia

och teologi

ST251R
Etik

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

BV201H
Nytestamentlig

grekiska 1

BV202H
Nytestamentlig

grekiska 2

ST208R
Systematisk

teologi 2

BV271C*
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)

Årskurs 3

BV218C
Romarbrevet

(språklig)

BV234L
Vetenskaplig teori

och metod

BV250R
The Book of Reve-
lation (with Greek)

BV271C*
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

BV232R
Självständigt
arbete 15 hp

ST252R
Teologisk

integrering

*de språkliga/icke-språkliga kurserna byts ut på årsbasis, studiehandboken 
visar kurser som ges under aktuellt läsår.
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Studiegång inriktning Tro och kyrka

Inriktningen innebär att studenten förutom basåret om  hp läser ytterligare
minst  hp inom systematisk teologi (ST) eller kyrko- och missionsstudier (KM),
samt Självständigt arbete  hp inom ST eller KM. Fältstudium  hp i ST eller
KM kan göras i årskurs  och ersätta Självständigt arbete  hp.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 2

BV268C
Bibelteologi 2

KM253S
Frikyrkans historia

och teologi

ST251R
Etik

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

ST256L
Modern svensk

teologi

BV257S
Skapelse, miljö och

frälsning

ST208R
Systematisk

teologi 2

ST253R
Migration, Nation
and Globalization

Årskurs 3

BV228C
Romarbrevet
(icke-språklig)

KM/ST234L
Vetenskaplig teori

och metod

RR246R
Religionsbeteende-

vetenskap

BV271C
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

KM/ST232R
Självständigt
arbete 15 hp

ST252R
Teologisk

integrering
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Studiegång inriktning Internationella studier

Inriktningen ger möjlighet att bli utbytesstudent under en termin (Erasmus), eller
att bedriva kontextuella studier utomlands (Fältstudier).

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 2  vid Erasmusstudier

BV268C
Bibelteologi 2 Erasmusstudier

i eller utanför
Europa (30 hp)

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

ST256L
Modern svensk

teologi

ST253R
Migration, Nation
and Globalization

Årskurs 3  vid Erasmusstudier

BV228C
Romarbrevet
(icke-språklig)

BV/KM/ST234L
Vetenskaplig teori

och metod

ST208R
Systematisk

teologi 2

BV271C
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

BV/KM/ST232R
Självständigt
arbete 15 hp

ST252R
Teologisk

integrering
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Studiegång inriktning Internationella studier (forts.)

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 2 vid Fältstudier

BV268C
Bibelteologi 2

KM253S
Frikyrkans historia

och teologi

ST251R
Etik

AA231R
Självständigt
arbete 7,5 hp

BV205H
Gammaltestamentlig

hebreiska 1
eller

BV201H
Nytestamentlig

grekiska 1
eller

BV228C
Romarbrevet
(icke-språklig)

BV208H
Gammaltestamentlig

hebreiska 2
eller

BV202H
Nytestamentlig

grekiska 2
eller

BV257S
Skapelse, miljö
och frälsning

ST208R
Systematisk

teologi 2

ST253R
Migration, Nation
and Globalization

Årskurs 3 vid Fältstudier

BV228C
Romarbrevet
(icke-språklig)

BV/KM/ST233D
Fältstudium, 15 hp

BV271C
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

BV/KM/ST234L
Vetenskaplig teori

och metod

ST207L
Kontextuell

teologi

ST252R
Teologisk

integrering
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Studiegång inriktning Sociala-diakonala studier

Inriktningen innebär att studenten förutom basåret om  hp läser ytterligare
minst  hp inom Systematisk teologi (ST), Kyrko- och missionsstudier (KM),
eller Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (RR) samt Självständigt ar-
bete  hp inom dessa. Studiegången ger totalt  hp. Poäng som saknas för kandi-
datexamen kan läsas som fristående kurser eller tillgodoräknas från annan utbildning.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

Årskurs 2

FL15
Social-diakonal tjänst

FL16
Interkulturell tjänst

KM252R
Diakonins teologi,

 ledarskap och uttryck

KM245R
Kulturförståelse

ST257R Kyrkan i samhället AA231H
Självständigt
arbete 7,5 hp

ST253R
Migration, Nation
and GlobalizationRR247R Idéburet ledarskap i diakoni

Årskurs 3

BV268C
Bibelteologi 2

KM/ST234L
Vetenskaplig teori

och metod

TL208R
Systematisk

teologi 2
eller

RR246R
Religionsbeteende-

vetenskap

BV271C
Haggaj och Sakarja
1–8 (icke-språklig)

ST206R
Religionsfilosofi och

idéhistoria

KM/ST232R
Självständigt
arbete 15 hp

ST252R
Teologisk

integrering

33



Programmet för mission
och interkulturella
studier (PROMIS)

För dig som vill få 
interkulturell kompetens

Studieorter: 6
Göteborg, Jönköping, Malmö, 
Stockholm,Umeå,Örebro

Antal år: 1/2

Högskola: Ja

Folkhögskola: Ja

Inriktningar: Nej

Möjliga diplom och examina:
PROMIS-diplom



Allmän information

Översikt
Programmet för mission och interkul-
turella studier (PROMIS) är en ter-
minslång utbildning som förbereder
för interkulturellt arbete utomlands
eller i Sverige. Kurserna ges under
vårterminen och är en samverkan mel-
lan ALT och olika folkhögskolor.

Studieorter
PROMIS kan läsas på Campus Öre-
bro, samt vid våra regionala studiecen-
tra. Det finns också viss möjlighet att
läsa PROMIS på annan ort. Bor stu-
denten utomlands och är anställd av
Pingst, SAM eller EFK är det möjligt
att läsa kursen om studenten kan när-
vara minst en av tre gemensamma
träffar. Studier på annan ort förutsätter
också vissa minimikrav, bland annat på
uppkopplingshastigheter, samt en flexi-
bilitet att anpassa sig till svensk tid-
szon. Kontakta ansvarig för PROMIS
för individuell prövning.

Innehåll
PROMIS riktar sig till den som vill ar-
beta i mission utomlands eller interkul-
turellt i Sverige, till exempel med inte-

gration i församling, församlingsgrun-
dande arbete i mångkulturella miljöer
eller i mötet med flyktingar och
migrantförsamlingar. Utbildningen syf-
tar till att stärka den teoretiska kun-
skapen om kultur och omvärld samt
att fördjupa reflektionerna kring roll
och tjänst i interkulturella sam-
manhang och det egna lärjungaskapet.
Sammanlagt läses högskolekurser om
, hp, samt en halv termins
folkhögskolestudier.

Studiegång
Programmet kan läsas på hel eller halv-
fart. Kurserna ges på vårterminen,
vilket innebär att studier behöver
bedrivas på halvfart under två vårter-
miner för att genomgå hela program-
met. Programmet kan kombineras med
DIOS, och högskolekurser (ges på ons-
dagar) kan också läsas fristående, på
halvfart. FL-kursen läses på halvfart
och ges på fredagar.

Diplom och examina
Diplom utfärdas efter fullgjorda studi-
er för PROMIS, eller för ett år med
PROMIS och DIOS.
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Studiegång PROMIS

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

FL16
Interkulturell tjänst

KM245R
Kulturförståelse

KM101R
Missionsvetenskap,

baskurs

ST253R
Migration, Nation
and Globalization
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Terminen för diakonalt
och socialt arbete
(DIOS)

För dig som vill 
jobba diakonalt

Studieorter: 6
Göteborg, Jönköping, Malmö, 
Stockholm,Umeå,Örebro

Antal år: 1/2

Högskola: Ja

Folkhögskola: Ja

Inriktningar: Nej

Möjliga diplom och examina:
DIOS-diplom



Allmän information

Översikt
DIOS är ett terminslångt program som
förbereder för socialt och diakonalt ar-
bete. Kurserna ges under höstterminen
och är en samverkan mellan ALT och
olika folkhögskolor. Terminen riktar
sig till den som vill arbeta med sociala
utmaningar och människor som i olika
former lever i utsatthet. Den riktar sig
också till dig som redan arbetar med
detta och vill ha teologisk fördjupning.

Studieorter
DIOS kan läsas på Campus Örebro,
samt vid våra regionala studiecentra.

Innehåll
Med forskningen som utgångspunkt
väcks genom DIOS förståelse för di-
akonins betydelse för kyrkans uppdrag
i teori och praxis, med möjlighet att re-
flektera över sin roll och möta olika
professioner som alla arbetar för sam-
ma sak. Dessutom ges teologisk förd-
jupning med praktisk förankring för
att på bästa sätt hjälpa människor på
det sätt som de behöver, oavsett om det
är som pastor, socionom, arbete i den
ideella sektorn eller i engagemang i en
församling. 

Studiegång
Terminsprogrammet DIOS bygger på
en folkhögskolekurs på halvfart och två
parallella högskolekurser. DIOS-pro-
grammet har i regel lektioner på onsda-
gar men även vissa fredagar. Kursen är
processinriktad och utgår från att man
har en social-diakonal miljö (försam-
ling eller idéburen verksamhet) som ut-
bildningsplats för fältstudier och
träning. Syftet är att få redskap, reflek-
tion och träning för ledarskap i sociala
och diakonala verksamhetsområden.
Under onsdag och torsdag v.  och v.
 möts deltagarna på Campus Öre-
bro. Högskolekurserna som ingår i
DIOS kan också läsas fristående, på
kvartsfart över hela terminen. De har
vardera tre separata kursdagar och nå-
gra webbaserade seminarier. Dessa för-
läggs på tider som deltagarna själva
kommer överens om. Dessutom ingår
en gemensam temadag (se s. ).

Diplom och examina
Diplom utfärdas efter fullgjorda studi-
er för PROMIS, eller för ett år med
PROMIS och DIOS.
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Studiegång DIOS

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

FL15
Social-diakonal tjänst

KM252R
Diakonins teologi,

ledarskap och uttryck

ST257R
Kyrkan i samhället

RR247R
Idéburet ledarskap i diakoni
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Masterprogram
i teologi, 120 hp

För dig som vill fördjupa 
dig och forska

Studieorter: 1
Örebro (endast ett fåtal träffar på plats 
på Campus, läs mer om hybridkurser 
ovan, s. )

Antal år: 2

Högskola: Ja

Folkhögskola: Nej

Inriktningar: 3
Bibelvetenskap (med specialisering Gamla
testamentet eller Nya testamentet), 
Historisk-systematisk teologi
Praktisk teologi (i samarbete med 
Ansgar høyskole)

Möjliga diplom och examina:
Magisterexamen i teologi
Masterexamen i teologi



Allmän information

Översikt
Sedan höstterminen  är det
möjligt att läsa masterprogram (
hp) vid ALT, med inriktningarna
Bibelvetenskap och Systematisk teolo-
gi. De valbara inriktningarna har vissa
gemensamma moment, men samtidigt
tydliga fördjupningar inom det valda
området. Programmet förbereder för
forskarstudier inom bibelvetenskap
(Gamla eller Nya testamentets ex-
egetik) eller systematisk teologi.

Studieorter
Masterprogrammet kan läsas på Cam-
pus Örebro, med möjlighet till utbyte
med andra lärosäten. I samband med
uppstart och avslut av kurserna hålls
två kursdagar på plats på campus. Det
innebär totalt fyra tillfällen under ett
läsår. Något tillfälle kan tillkomma, se
sida . Däremellan sker undervisning
via videokonferens, cirka två gånger i
månaden.

Studiegång
Programmet går att läsa på hel- eller
deltid samt till viss del som fristående
masterkurser. Sammantaget omfattar
masterprogrammet följande kurser på

avancerad nivå: en inledande obliga-
torisk teori- och metodkurs, tre obliga-
toriska kurser inom vald inriktning, en
obligatorisk gemensam tematisk kurs,
en obligatorisk läskurs inom vald inrik-
tning inför uppsats, samt en avslutande
obligatorisk masteruppsats inom vald
inriktning ( hp, alternativt en magis-
teruppsats  hp och en masteruppsats
 hp). Dessutom läses  hp valfria
kurser inom eller utanför området
Teologi, dessa kan vara på grundnivå
eller avancerad nivå. 

Magisterexamen i teologi ( hp)
omfattar en inledande obligatorisk
teori- och metodkurs, två obligatoriska
kurser inom vald inriktning, en
gemensam tematisk kurs, en obliga-
torisk läskurs inom vald riktning inför
magisteruppsats, samt en avslutande
obligatorisk magisteruppsats inom vald
inriktning ( hp).

Examina
Programmet leder fram till Mas-
terexamen i teologi med inriktning
Bibelvetenskap eller Systematisk teolo-
gi. Masterexamen uppnås efter att stu-
denten fullgjort kursfordringar om 
hp. Totalt  hp utgörs av kurser på
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avancerad nivå inom vald inriktning,
inklusive masteruppsatsen. Högst 
hp från annat relevant område kan
ingå i examen. Högst  hp kan ut-
göras av kurser på grundnivå, förutsatt
att de inte ingår i en behörighetsgi-
vande kandidatexamen. Magisterexam-
en i teologi erbjuds som etappavgång
efter  hp inom masterprogrammet
(hel- eller halvfart). Av dessa måste
minst  hp utgöras av kurser på
avancerad nivå inom vald inriktning
inklusive en magisteruppsats. Den
gemensamma tematiska kursen om 
hp kan bytas ut mot kurs(er) om  hp
inom eller utanför området Teologi.
Högst  hp kan utgöras av kurser på
grundnivå, förutsatt att de inte ingår i
en behörighetsgivande kandidat-
examen.

Studenter som vill gå vidare till
forskarutbildning bör notera att för
grundläggande behörighet till forskar-

utbildning krävs en avlagd examen på
avancerad nivå och fullgjorda kursfor-
dringar om minst  hp, varav minst
 hp på avancerad nivå. Därutöver
kan finnas särskilda förkunskapskrav.

Samarbete med Ansgar høyskole
Utöver de två inriktningarna är det
möjligt att läsa en masterutbildning i
Ledarskap och församlingsutveckling
som ALT erbjuder tillsammans med
Ansgar høyskole (AHS) i Kristiansand
och Høyskolen for Ledelse og Teologi
(HLT) i Oslo. Utbildningen ges nor-
malt på halvfart och passar speciellt bra
att kombinera med församlingstjänst.
AHS är ansvarig för utbildningen, som
är ackrediterad inom det norska
universitetssystemet.
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Studiegång inriktning Bibelvetenskap

Block HT
v. –

Block HT/VT
v. –/v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

AA401H
Text och
tolkning

AA403H
Anden, frälsning
och församling

BV411H
Tidiga kristna
texter i Rom

BV402H
Psaltaren och Dödahavs-

rullarna i modern forskning

BV442H
Paulinsk teologi

BV519L
Teori och

metod 10 hp

Årskurs 2

BV520H
Masteruppsats 30 hp

BV404H
The Book of Isaiah in Modern

Biblical Studies

AA402H
Historiens Jesus
och trons Kristus

BV403H
Bibelteologi

Etappavgång Magisterexamen 60 hp

AA401H
Text och
tolkning

AA403H
Anden, frälsning
och församling

BV411H
Tidiga kristna
texter i Rom

BV402H
Psaltaren och Dödahavs-

rullarna i modern forskning

BV420H + BV419L
Magisteruppsats 15 hp +

Teori och metod 5 hp

43



Studiegång inriktning Systematisk teologi

Block HT
v. –

Block HT/VT
v. –/v. –

Block VT
v. –

Årskurs 1

AA401H
Text och
tolkning

AA403H
Anden, frälsning
och församling

ST402H
Systematisk teologi

i en global kristenhet

ST401H
Teologins
historia

ST406H
Nyare frikyrkohistoria

och teologi

ST519L
Teori och

metod 10 hp

Årskurs 2

ST520H
Masteruppsats 30 hp

ST405H
Människan och Gud genom

västerlandets idéhistoria

AA302H
Historiens Jesus
och trons Kristus

ST403H
Globalisering, offentlighet och

det civila samhället

Etappavgång Magisterexamen 60 hp

ST401H
Teologins
historia

AA403H
Anden, frälsning
och församling

ST402H
Systematisk teologi

i en global kristenhet

AA401H
Text och
tolkning

ST420H + ST419L
Magisteruppsats 15 hp +

Teori och metod 5 hp

44



Terminstider och gemensamma
utbildningsdagar 2022–2023

Terminstider

HT:  aug  –  jan 
VT :  jan  –  jun 

På grundnivå är läsåret indelat i fyra block enligt följande:

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

På avancerad nivå är läsåret indelat i tre block enligt följande:

Block HT
v. –

Block HT/VT
v. –/v. –

Block VT
v. –

Gemensamma utbildningsdagar

Studenterna från olika studiecentra
möts – gånger under läsåret. Vissa
möten sker årskursvis, andra möten
sker med alla studenter på samma

plats. Dessa samlingar ligger vanli-
gen tisdag kl  till torsdag kl .
ALT-dagarna i Örebro inkluderar
samtliga studerande som läser något av

45



ALT:s program. Dessa möten är vikti-
ga för att skapa och upprätthålla ut-
bildningens kultur och samhörighet,
med gemenskap och gemensamma
måltider. Dagarna innehåller pro-
gramövergripande temasamlingar,
möten med samfundsföreträdare, samt
gudstjänster i olika former. För pro-
gramstudenter är dessa dagar obliga-
toriska, och det framgår av scheman
för dessa dagar vilka moment som har

förväntad närvaro för respektive pro-
gram. Kostnader för måltider, samt
där det behövs logi och uppehälle
finansieras via terminsavgifter från stu-
denter och regionalt huvud-
mannabidrag från utbildningsförsam-
lingar. Även en del av resekostnaderna
för studenter som inte finns på Cam-
pus Örebro finansieras för att minska
skillnaderna mellan olika studenter
utifrån reseavstånd.

Block HT
v. –

Block HT
v. –

Block VT
v. –

Block VT
v. –

DIOS-dagar
7–8 september

ALT-dagar
8–10 november

PLP-dagar år 3–4
24–26 januari

PLP-dagar år 1–2
9–11 maj

PLP-dagar
14–15 september

ALT-dagar
28–30 mars

PLP-dagar år 3–4
30 maj–1 juni

DIOS-dag
20 oktober

PROMIS-dagar
30 maj–1 juni

Block HT
v. –

Block HT/VT
v. –/v. –

Block VT
v. –

Masterdagar
6–7 september

Masterdagar
29 november–1 december

Masterdagar
14–16 mars

Masterdagar
vecka 3

Masterdagar
6–8 juni
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Studenters arbetsinsats

Studier på ALT är som regel heltids-
studier och studenter bör därför räkna
med en genomsnittlig arbetsinsats på
 timmar/vecka. Hur dessa fördelas
ser olika ut för olika studenter. 

Pastors- och ledarprogrammet
Här fördelas tid mellan flera olika
miljöer. Följande riktlinjer gäller för
arbetsinsatsen per vecka:

Två dagar är förlagda till studiecentra
för föreläsningar, seminarier m.m.

Två dagar är för inläsning av litteratur
och förberedelse av inlämnings-
uppgifter m.m.

En dag är i utbildningsförsamlingen
för mentorskontakt, fältstudium och
praktisk träning. 

Utöver den avsatta studietiden förvän-
tas studenten vara aktiv försam-
lingsmedlem i sin utbildningsförsam-
ling genom gudstjänstbesök, smågru-
ppsarbete m.m. FL-kurserna ger mer
utrymme för överlappning mellan kur-
sarbete och träning, men även hög-
skolekurserna i det fyraåriga program-

met förutsätter kontexten av utbild-
ningsförsamling, ledarträning och
mentorskap som en del av denna hälft
av studierna. 

För halvtidsstuderande är den
genomsnittliga arbetsinsatsen  tim-
mar/vecka, en dag förlagd till studie-
centrat för föreläsningar, seminarier
m.m., en dag för inläsning av litteratur
och förberedelse av inlämningsupp-
gifter m.m., samt en halv dag i utbild-
ningsförsamlingen för mentorskon-
takt, fältstudium och praktisk träning.
Halvtidsstuderande deltar i regel på
gemensamma dagar lika ofta men of-
tast ett dygn istället för två.

Teologiska program och fristående 
kurser
För Teologiska program och fristående
kurser gäller följande: 

En till tre dagar per vecka förlagda till
Campus Örebro eller studiecenter.

Övrig tid används för inläsning av lit-
teratur och förberedelse av inlämnings-
uppgifter m.m.
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PROMIS och DIOS
För de kortare terminsprogrammen
gäller följande: 

Två dagar (onsdag och fredag) per vec-
ka förlagda till studiecentret 

(en dag vid halvfartsstudier).
Två dagar för inläsning av litteratur

och förberedelse av inlämnings-
uppgifter m.m.

Utöver den avsatta studietiden förvän-
tas studenten för DIOS delta aktivt i
något social diakonalt sammanhang.
För heltidsstudier gäller ca en dag per
vecka, för halvtidsstudier ca fyra tim-
mar per vecka.
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Frånvaropolicy

Studenten ansvarar för att komma i tid
och närvara vid lektioner. I de Teolo-
giska programmen och fristående
kurser som läses på Campus Örebro
meddelas lärare eventuell frånvaro. För
de enskilda kurserna gäller ett när-
varokrav på  . Om frånvaron över-
stiger   fattar kursansvarig beslut
om lämplig kompensering. Frånvaro
högre än   kan inte kompenseras. 

I Pastors- och ledarprogrammet ska
frånvaro av giltiga skäl meddelas till
studieledare, kursansvarig lärare ak-
tuell dag och någon medstudent.
Ledighetsansökan lämnas till studie-
ledaren. Vid frånvaro ansvarar studen-
ten för att av läraren ta reda på vad
som behöver göras för att kompensera
frånvaron. Samordnaren har ansvar för
att följa upp närvaron varje månad.
Om frånvaron närmar sig  i
folkhögskolekurserna ansvarar sam-
ordnaren eller studieledaren för att
samtala med berörd student om vikten
av närvaro och om eventuell sjuk-

skrivning eller förändring i studietakt.
Om närvaron inte förbättras månad
för månad görs i samråd med
studierektor för folkhögskola en han-
dlingsplan som kan innebära minskad
studietakt. Samordnaren rapporterar
vid varje terminsslut studenter med
över   frånvaro. Om studenten
inte följt handlingsplanen och har var-
it frånvarande   eller mer rap-
porteras till CSN att studierna min-
skat i omfattning eller avbrutits.

Halvtidsstudier på folkhögskola
(FL-kurser) innebär att den
studerande har ett schema som
motsvarar minst tio klocktimmars
schemalagda studier per vecka på
studiecentret och i utbildningsförsam-
lingen. Därutöver ansvarar studenten
för inläsning av litteratur och annat
material samt förberedelse av
uppgifter, inlämningar och examina-
tioner.
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Examina och examenskrav

Översikt
Regeringen beslutar vilka examina som
får utfärdas vid Sveriges universitet
och högskolor. En examen får bara ut-
färdas om utbildningen uppfyller de
krav som ställs i högskolelag och
högskoleförordning samt i lärosätets
egna styrdokument för examen. Som
högskola med enskild utbild-
ningsanordnare har ÖTH tillstånd att
utfärda följande examina i det svenska
högskolesystemet:  

På grundnivå
Högskoleexamen i teologi,  hp 
Teologie kandidatexamen,  hp

På avancerad nivå
Magisterexamen i teologi, 60 hp
Masterexamen i teologi, 120 hp

ÖTH har rätt att själva bestämma om
lokala regler såsom efterled i examens-
benämningar för att ange inriktning
(för magister- och masterexamina) och
vilka specifika examenskrav som ska
gälla utöver generella nationella re-
gler (i första hand högskolelagen
: och högskoleförordningen

: inkl. bilaga , examensord-
ningen). Dessa lokala regler anges
nedan och i respektive utbildnings-
plan. Examenstillstånden bygger i
samtliga fall på omfattande
granskningar av utbildningen och
lärosätet av Universitetskanslersäm-
betet (UKÄ). Genom ECTE är även
en Vocational Bachelor möjlig.

Examenskrav
Högskoleexamen i teologi,  hp:

Fullgjorda kursfordringar om  hp.
Kurser i teologi omfattande  hp på

grundnivå .
Ytterligare minst  hp fördjup-

ningskurser inom huvudområdet
teologi på grundnivå  eller högre.

Minst följande hp inom de olika äm-
nesområdena: Bibelvetenskap ,
hp, Kyrko- och missionsstudier 
hp, Religionshistoria och religions-
beteendevetenskap , hp, Systema-
tisk teologi , hp. Minst  hp
ska utgöras av kurser vid ÖTH.
Maximalt  hp av valfritt ämne
från annan utbildning utanför huvu-
dområdet teologi kan tillgodoräknas
i examen. 
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För progressionens skull krävs att
utöver grundkurser om  hp skall
ingå minst  hp inom en vald in-
riktning, samt ett självständigt ar-
bete om , hp inom valfritt
ämnesområde. 

Teologie kandidatexamen,  hp:

Fullgjorda kursfordringar om  hp.
Kurser i teologi omfattande  hp på

grundnivå . 
Ytterligare minst  hp utgjort av fort-

sättningskurser inom huvudområdet
teologi på grundnivå  eller högre.  

Minst följande hp inom de olika äm-
nesområdena: Bibelvetenskap ,
hp, Kyrko- och missionsstudier ,
hp, Religionshistoria och religions-
beteendevetenskap  hp, Systema-
tisk teologi  hp. 

Minst  hp ska utgöras av kurser vid
ÖTH. Maximalt  hp av valfritt
ämne från annan utbildning utanför
huvudområdet teologi kan tillgodor-
äknas i examen.  

För progressionens skull krävs att
utöver grundkurser om  hp skall
ingå minst  hp inom en vald in-
riktning, som även inkluderar ett
självständigt arbete om  hp. 

För inriktningen Sociala-diakonala
studier krävs  hp inom ämnesom-
rådet Bibelvetenskap för Teologie
kandidatexamen, till skillnad från
övriga profiler, då , hp krävs. 

För studerande som påbörjat sina
studier före -- kan så
kallade VFU-kurser (yrkeskurser
med verksamhetsförlagd utbildning)

ingå i examen enligt tidigare gäl-
lande utbildningsplan. Från och
med läsåret / ges inte VFU-
kurser som högskolekurser vid Öre-
bro teologiska högskola.  

Vocational Bachelor,  ECTS:

Teologie kandidatexamen om  hp
tillsammans med fullgjorda FL-kurs-
er över fyra år.

Ansökan om examensbevis görs i sam-
band med ansökan till kandidatex-
tamen om  hp för studenter i
PLP. 

Magisterexamen i teologi,  hp:

Fullgjorda kursfordringar om  hp
som innefattar minst  hp på
avancerad nivå inom vald inriktning,
Bibelvetenskap eller Systematisk
teologi, inklusive en magisteruppsats
om  hp. 

Högst  hp från annat relevant om-
råde än teologi kan ingå i examen. 

Högst  hp kan utgöras av kurser på
grundnivå förutsatt att de inte ingår
i en behörighetsgivande kandidat-
examen. 

Examina benämns beroende på vald
inriktning Magisterexamen i teologi
med inriktning Bibelvetenskap, 
hp eller Magisterexamen i teologi
med inriktning Systematisk teologi,
 hp. 

 Masterexamen i teologi,  hp:

Fullgjorda kursfordringar om  hp. 
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Examensarbete om  hp inom huvu-
dområdet ( hp om studenten tidi-
gare skrivit en magisteruppsats inom
området). 

Totalt minst  hp utgörs av kurser på
avancerad nivå ( hp masterkurser)
inom vald inriktning Bibelvetenskap
eller Systematisk teologi, inklusive
masteruppsatsen (eller magister- och
masteruppsatser om vardera  hp).
Högst  hp från annat relevant om-
råde kan ingå i examen. 

Högst  hp kan utgöras av kurser på
grundnivå förutsatt att de inte ingår
i en behörighetsgivande kandidat-
examen. 

Examina benämns beroende på vald
inriktning Masterexamen i teologi
med inriktning Bibelvetenskap, 
hp eller Masterexamen i teologi med
inriktning Systematisk teologi, 
hp. 

Studenter som vill gå vidare till
forskarutbildning bör notera att för
grundläggande behörighet till
forskarutbildning krävs en avlagd
examen på avancerad nivå, fullgjorda
kursfordringar om minst  hp, varav
minst  hp på avancerad nivå (SFS
:, HF  kap §). Därutöver
kan finnas särskilda förkunskapskrav. 

Tillgodoräknande
För att tillgodoräknande av kurser från
andra högskolor 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 relat-
eras till motsvarande kurser vid ÖTH,
och kompletteringar kan behöva göras.
Bedömningar i samband med tillgo-
doräknanden är i de flesta fall kop-
plade till examensbestämmelser som
gäller för den examen som studenten
avser ansöka om. Mer detaljerade ruti-
ner och bestämmelser för tillgodor-
äknande anges i ett separat dokument,
”Regler och handläggningsordning för
tillgodoräknande vid ÖTH”. Beslut
om avslag på ansökan om tillgodor-
äknande kan överklagas till ÖTH:s
överklagandenämnd. Rutin för överk-
lagande framgår av beslutet.

Examensbevis
Studenten måste själv ansöka om
examensbevis genom att skicka in an-
sökningsblankett till ÖTH:s examens-
handläggare (studievägledare).
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Studievägledning och kursval

Ansvariga för studieplanering 
För studenter vid Teologiska program: 

Hanna Wärlegård, 0705-362124
hanna.warlegard@altutbildning.se

För studenter inom Pastors- och
ledarprogrammet: 

Dan Elofsson, 0707-634435
dan.elofsson@altutbildning.se

För frågor gällande tillgodoräknande
av tidigare studier hänvisas till
studievägledare Hanna Wärlegård, se
kontaktuppgifter ovan.

Tider och instruktion för kurs- och 
profilval
Programstudenter vid Campus Örebro
ska lämna in blankett med kursval till
studievägledare Hanna Wärlegård un-
der perioden – april. På lärplattfor-
men itslearning, under fliken kurser, i

kursmappen Campus Örebro, finns
denna blankett och även möjlighet att
under samma tidsperiod boka studie-
vägledningssamtal, för den som så ön-
skar. Information om kursutbud och
kursplaner för kommande läsår samt
utbildningsplaner finns på ÖTH:s
hemsida.

Val av inriktning inom Pastors- och
ledarprogrammet görs i april månad,
inför det tredje året. Valet görs på it-
slearning inom ramen för kursen FL04
eller i direktkontakt med studievä-
gledare Hanna Wärlegård. 

För internationella studier vid andra
utbildningsinstitutioner kontaktas: 

Maria Karlsson, 073-5090375
maria.karlsson@altutbildning.se

Studievägledare Hanna Wärlegård in-
formeras också för korrekt kursreg-
istrering och CSN-ansökan. 
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Ekonomi och terminsavgifter

Undervisningen på ALT är kostnadsfri
och ger möjlighet till studiemedel på
eftergymnasial nivå under hela utbild-
ningstiden. Alla programstudenter vid
ALT omfattas av kårobligatorium.
ALT tar ut följande terminsavgifter:

Studenter vid teologiska program på
grundnivå (TP, 1–3 år) vid Campus
Örebro: 700 kr per termin / 400 kr
halvtid + kåravgift 125/62 kr. Fak-
tureras av ALT.

Studenter vid Magister- och Master-
program vid Campus Örebro: 500
kr per termin/ 300 kr halvtid +
kåravgift 125/62 kr. Faktureras av
ALT.

Studenter vid Pastors- och ledarpro-
grammet, DIOS och PROMIS:
1 625 kr per termin som faktureras
från respektive folkhögskola (halv-
tidsstuderande 1200 kr). Beloppet
inkluderar kåravgiften på 125/62 kr.
PLP-studenter vid Umeå SC betalar
på vårterminen även en egenavgift
för resor på 400 kr (200 kr för
halvtidsstudenter)

För de studenter som läser fristående
kurser uppgår terminsavgiften max
till de nivåer som gäller för studenter
vid teologiska program på grund-
nivå.

Terminsavgiften täcker direkt studen-
trelaterade kostnader såsom:

Försäkring
Kopiering och utskrifter
Omkostnader vid avslutningar
Mat vid gemensamma utbildningsda-

gar för programstudenter. 
Logi för Pastors- och ledarprogram-

mets studenter vid gemensamma
utbildningsdagar. 

Samordnade resor för PLP-studenter
till utbildningsdagar en gång per ter-
min, samt därutöver stöd till studen-
ter med extra långa resor. För stu-
denter vid Umeå SC täcker
terminsavgiften och egenavgiften yt-
terligare två resor (januari och maj).
För studenter vid Malmö SC årskurs
3–4 täcker terminsavgiften även hal-
va resekostnaden för samordnade re-
sor vid ytterligare en resa (januari).
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Utöver detta tillkommer kostnader för
litteratur och kompendier (ca  
kr/termin), samt resa vid utbildnings-
dagar en gång per termin. Under
vårterminen i PLP årskurs  ingår en
serie med fem personreflekterande
själavårdssamtal, där en subventioner-
ad totalkostnad för dessa samtal på 
 kr bekostas av studenten själv
genom en förhöjd terminsavgift.

Fika betalas av studenten och kost-
naden för detta varierar mellan de oli-
ka orterna. I vissa fall bakas den in i
terminsavgiften.

Studenter som vill söka studiemedel
ansvarar själva för att ansöka om detta
hos CSN. Se instruktion under ”Infor-
mation och instruktioner” på lärplat-
tformen itslearning, under “ALT Stu-
dent”. För ytterligare information om
studiemedel hänvisas till CSN.se för
allmän information om studiemedel
samt för ansökan om studiemedel och
respektive folkhögskola för frågor om
CSN-registrering:

Hyllie Park folkhögskola: 
Eva-Lotta Larsson

June folkhögskola: 
Ingalill Bard

Kaggeholms folkhögskola: 
Isabelle Johansson

Liljeholmens folkhögskola: 
Lilian Svahn

Mariannelunds folkhögskola: 
Anna Karlsson eller Kristina Nilsson

Mullsjö folkhögskola: 
Annelie Lundstedt

Umeå folkhögskola: 
Helena Näslund

Vinga folkhögskola: 
Sara Eliasson

Örebro folkhögskola: 
Maria Norberg

Örebro teologiska högskola: 
Hanna Wärlegård

Övergripande studiemedelsfrågor för Pas-
tors- och ledarprogrammet: 
Dan Elofsson

55



Studier på flera orter i Sverige
och utomlands

ALT:s utbildningsverksamhet är upp-
byggd kring ett campus i Örebro och
regionala studiecentra på flera orter i
Sverige. Campus Örebro är ALT:s
föreningsadress, och som lärosäte är
det centrum i ALT:s nätverk. Här kan
ALT:s samtliga program och kurser
läsas. Studiecenter finns sedan i Göte-
borg, Jönköping, Malmö, Stockholm
och Umeå. Dessa är decentraliserade
noder inom ALT som alla var för sig
utgör centrum i sin region. Runt varje

studiecenter finns ett antal bärarför-
samlingar och en eller flera folk-
högskolor som ALT samverkar med.
Bärarförsamlingarna möjliggör tillsam-
mans med anordnande folkhögskola
respektive studiecenter. Närheten till
lokala församlingar möjliggör att dessa
kan vara delaktiga i träning av framti-
da ledare i regionen. Samtliga
högskolekurser anordnas av högskolan
inom ALT, Örebro teologiska
högskola. 

Studier på Campus Örebro

På Campus Örebro kan alla av ALT:s
program läsas; Pastors- och ledarpro-
grammet, teologiska program, master-
program och fristående kurser. Under-
visning på Campus Örebro sker i regel
tisdag till fredag varje vecka, men skif-
tar från program, kurs och årskurs. I
stor utsträckning sker undervisning på
plats och till viss del via videokonfer-

ens. ALT:s rektor och stora delar av
ALT:s administration och under-
visande lärare befinner sig på CÖ. Vid
gemensamma måltider som fika och
lunch finns möjlighet till stimulerande
samtal och processande av studierna
med medstudenter och undervisande
lärare. Regelbundet ges möjlighet till
att kunna delta i nattvardsgudstjänster,
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andakter och olika forumsamlingar –
allt som en del av en inspirerande, for-
mande och processande studiemiljö.
Dessutom blir studenter som läser
teologiska program del av en bas-
grupp, som regelbundet möts tillsam-
mans med sin basgruppslärare för
samtal och gemenskap. 

På Campus Örebro finns ett bib-
liotek, med ett stort utbud av böcker
och tidskrifter. Ämnesmässigt omfattar
biblioteket främst religion och teologi,
men även humaniora och beteende-
vetenskaperna finns företrädda. En
specialavdelning är Karl Kilsmos bib-
liotek med kyrkohistorisk och anabap-
tistisk litteratur om främst reforma-
tionsepoken. Utöver biblioteket med
studieplatser, finns ett tyst bibliotek

med studieplatser. Biblioteket är
främst avsett för skolans studenter och
lärare, men även externa låntagare kan
få möjlighet till hemlån efter kontakt
med bibliotekarien. Bibliotekets kata-
log är sökbar online via ALT:s hemsi-
da. Vidare är uppsatser som skrivits
vid ÖTH sökbara via ÖTH:s bib-
liotekskatalog. För mer information
om bibliotek och digitala resurser, se
lärplattformen itslearning, under ALT
Student.

Liljeholmens folkhögskola är ut-
bildningsanordnare för Församlings-
ledarakademin på CÖ, och Örebro
folkhögskola är utbildningsanordnare
för DIOS och PROMIS på CÖ, i
samverkan med ALT. 

Studier vid studiecenter

På varje studiecenter finns studie-
ledare, studiegemenskap, utbildnings-
lokaler och videokonferens genom
vilken studenter kan delta i undervis-
ning. Dessutom finns ett för grund-
nivå välutrustat teologiskt bibliotek,
kopieringsmöjligheter, samt några
studieplatser. Mer information om
bibliotek och digitala resurser finns på
itslearning, under ALT Student. 

Studenter vid Pastors- och ledarpro-
grammet möts på studiecentret två da-
gar i veckan, på Campus Örebro tre
dagar i veckan för årskurs –, medan
årskurs – möts två dagar i veckan.
Övrig tid är förlagd i utbildningsför-
samlingen för de studenter som har
praktik och för egna studier. Praktisk
information om varje studiecenter
finns på lärplattformen itslearning,
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under fliken kurser, med namnet för
respektive studiecenter, t.ex. ”SC
Jönköping”, där varje student är kop-
plad till ett specifikt studiecenter. 

Studiecenter Umeå
Lokalerna finns i Umeå Folkhögskola
på Kafé Station, Församlingsledar-
akademin anordnas av Umeå folk-
högskola SC i samverkan med ALT.

Studiecenter Stockholm
Lokalerna finns i Kaggeholms folkhög-
skola, som anordnar Församlingsledar-
akademin i samverkan med ALT.

Studiecenter Jönköping
Lokalerna finns i Pingstkyrkan
Jönköping, Församlingsledarakade-

min anordnas av June folkhögskola
och Mullsjö folkhögskola i samverkan
med ALT.

Studiecenter Göteborg
Lokalerna finns i Saronkyrkan, För-
samlingsledarakademin anordnas av
Vinga folkhögskola och Marianne-
lunds folkhögskola i samverkan med
ALT. Mariannelunds folkhögskola är
även utbildningsanordnare för DIOS
och PROMIS.

Studiecenter Malmö
Lokalerna finns i Hyllie Parks
folkhögskola, som också anordnar För-
samlingsledarakademin i samverkan
med ALT.

Studiemiljö och relation till medstuderande

ALT arbetar aktivt med att forma en
god studiemiljö för lärande, karaktärs-
formande och personlig utveckling.
ALT strävar efter ett gott och utveck-
lande samtalsklimat som bygger på
lyssnande, ömsesidig respekt och gem-
ensam och enskild karaktärsdaning.
Tillsammans med ALT:s personal har
den enskilda studenten ett medansvar i
att vårda en studiemiljö och ett

samtalsklimat, där livserfarenheter och
åsikter kan delas i ömsesidigt förtro-
ende. Studenten förväntas bidra till att
skapa och upprätthålla en kultur där
man stöder och hjälper varandra i den-
na utveckling. Till detta behövs öp-
penhet inför den andre och ett intresse
av att dela livserfarenheter. Vidare
handlar samtalsprocesserna inom PLP
inte bara om vidgade kunskaper och
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utvecklad ledarkompetens, utan i lika
hög grad om karaktärsdaning och an-
dlig formering. När samtalsklimatet i
gruppen eller enskilda studenters

karaktärsutveckling brister kommer
ALT:s personal att med olika medel
bearbeta situationen för att återskapa
en god utveckling.

Studier utomlands

Som student på ALT finns det olika
möjligheter att bedriva studier utom-
lands. Vanligtvis är det möjligt att nå-
gra studenter gör en termins ut-
bytesstudier till London School of
Theology (LST). ALT håller på att ta
fram en ny internationaliseringsstrate-
gi, där ALT vill kunna erbjuda fler ut-
byten – både genom Erasmus och
genom andra kanaler. Det sker lö-
pande uppdateringar om vad som sker
på denna front.

Årligen är det också möjligt för
ALT att dela ut två stipendier för ett så
kallat Minor Field Study (MFS) i Tan-
zania. Då genomför studenterna ett
fältstudium där och använder det in-
samlade materialet för att skriva sina
kandidatuppsatser. 

Om en student inom Pastors- och
ledarprogrammet önskar göra ett ko-
rtare fältstudium (fem veckor) där en

församlingsmiljö utomlands studeras,
finns det möjlighet att göra det inom
inriktningen internationella studier.
Studenten bekostar då själv resan och
behöver en av skolan godkänd hand-
ledare i det aktuella landet. Vid sidan
om fältstudiet följer studenten delvis
undervisningen vid ALT i Sverige,
vilket innebär att god uppkoppling på
plats är en nödvändighet. Kurser i ut-
bytesstudier vid annan skolinstitution
måste i förhand godkännas av
studierektor för att kunna ingå i
programmet. 

ALT arbetar med att finna fler lös-
ningar inom ramen för Erasmus-
samarbetet där möjlighet till viss
finansiering kan erbjudas. Många an-
dra teologiska skolor kan vara
tänkbara för utomlandsstudier under
förutsättning att de bekostas av stu-
denten och studieplaneras inom ALT.
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Studentkår och studeranderätt

Sedan HT gäller kårobligatorium
vid ALT. Varje studentgrupp ska utse
en studentrepresentant till student-
kåren där utbildningens utveckling
diskuteras i kontakt med ALT:s led-
ningsgrupp. Vid gemensamma utbild-
ningsdagar ges utrymme för studen-
tkåren att träffas och ordna aktiviteter.
På CÖ och SC hålls regelbundna
studeranderåd där studenterna själva
utformar dagordningen och leder

mötena. Samordnaren och verk-
samhetsledningen tar del av pro-
tokollen. ”Studenters rättigheter och
skyldigheter vid ÖTH” och ”Folk-
högskolornas studeranderättsliga stan-
dard” presenteras som externa bilagor
till studiehandboken på lärplattformen
itslearning, under ALT Student. Av
dessa dokument framgår även allmän-
na riktlinjer för betyg. 

Insatser för studenter med behov av särskilt stöd

ALT erbjuder olika typer av insatser
till studenter med behov av särskilt
stöd. Ansvaret ligger på den
studerande att efterfråga stödet. Inom
Pastors- och ledarprogrammet vänder
sig studenten i första hand till
samordnaren på respektive studiecen-
ter. För de teologiska programmen ska
studenten vända sig direkt till utbild-
ningsadministratören. Studenter med
en dokumenterad läs- och skriv-
svårighet hänvisas till ALT:s utbild-

ningsadministratör. Efter ett samtal
om studentens specifika behov rekom-
menderas ett antal hjälpmedel och
stödinsatser. 

Studenten är sin egen informations-
bärare. Det innebär att studenten själv
har ansvar att tala med kursansvarig
lärare om vilka rekommenderade an-
passningar som är aktuella för kursen.
Kursansvarig lärare har ansvar att
bedöma om kunskapskraven kan
bedömas på ett likvärdigt sätt med
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rekommenderad anpassning. Om stu-
denten ska beviljas ändrad examina-
tionsform behöver skriftligt beslut tas
av kursansvarig i samråd med
studierektor. Beslut som går emot stu-
denten kan överklagas till Överkla-
gandenämnden genom rektor Niklas
Holmefur (niklas.holmefur@altutbild-
ning.se). 

Övergripande samordning av
stödinsatser ansvarar utbildningsad-
ministratören för. 

Vid behov kan ett möte bokas med
utbildningsadministratören, program-
ansvarig och studievägledare för att
samtala om fler lämpliga insatser,
studietakt och kursval.

Stöd för studenter med läs- och 
skrivsvårigheter:

Legimus (inläst kurslitteratur)
Ljud eller filminspelningar av före-

läsningar
StavaRex (stavningsassistent i Word)

Exempel på stöd som erbjuds studenter 
med dokumenterad läs- och skriv-
svårighet:

Tor.Talk (licenser ges till studenter med
utredd dyslexi)

Anteckningsstöd (en medstudent för
anteckningar)

Anpassad tentamen i form av förlängd
tentamenstid (beslutas av kursans-
varig lärare)

Ändrad tentamensform, till exempel
muntlig tentamen i stället för
skriftlig (beslutas av studierektor för
högskola respektive studierektor för
Pastors- och ledarprogrammet, bero-
ende på om det gäller en högskole-
eller folkhögskolekurs).

Stöd för studenter med fysisk 
funktionsnedsättning

I vissa av lokalerna finns hörslinga och
några av lokalerna är anpassade för
personer med funktionsnedsättning.
Samtal om möjlighet till anpassningar
för enskild students särskilda behov
förs när det gäller Campus Örebro
med utbildningsadministratör och
med respektive samordnare samt
samverkande folkhögskola när det
gäller regionala studiecenter.

Stöd för studenter med brister i svenska 
språket

Studier vid ALT förutsätter grundläg-
gande behörighet och Historia 1b/1a1
+ 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A
(områdesbehörighet A1/1). Vid behov
av förberedande språkträning innan
utbildning på ALT påbörjas kan samtal
föras med samverkande folkhögskola
för att om möjligt erbjuda studenten
kurser på folkhögskolans allmänkurs.
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Kvalitetssäkringsarbete

ALT bedriver ett systematiskt kvali-
tetsarbete för att säkra organisationens
och utbildningarnas kvalitet, vilket in-
nebär att ALT dokumenterar och föl-
jer upp processer för arbetet och har
olika verktyg på plats till stöd i detta
arbete. Kvalitetssäkringsarbetet berör i
huvudsak områden som styrning och
organisation, förutsättningar för ut-
bildningarna, utformning av utbild-
ningarna, genomförande och resultat,
jämställdhet (såsom likabehandlings-
plan, inklusive plan för kränkande sär-
behandling), studentperspektiv, samt
arbetsliv och samverkan. Det relaterar
således både till ALT som helhet, och

till högskolan inom ALT – ÖTH. Som
exempel på övergripande kvalitetsar-
bete kan nämnas återkommande
utvärderingar av Pastors- och ledarpro-
grammet som behandlar studiemiljö,
studieledare, utbildningsförsamlingar,
mentorskap, m.m., samt utvärderingar
av FL-kurser. Dessa genomförs
anonymiserat på plattformen Defgo
och följs upp av studierektor för pro-
grammet i dialog med studiecenter-
samordnare och studentkår. Pastors-
och ledarprogrammet är också föremål
för extern granskning och ackrediter-
ing av Eurpoean Council for Theologi-
cal Education (ECTE).

Kvalitetsarbete vid Örebro Teologiska högskola

Kvalitetsarbetet vid högskolan är det
arbete som bedrivs för att systematiskt
säkra och utveckla lärosätets kvalitet så
att utbildningsverksamheten håller
den kvalitet som satts upp som mål på
olika områden eller utvecklas i rätt
riktning mot dessa mål. Kvalitetsar-

betet pågår på alla nivåer inom
lärosätet och omfattar alla anställda
och studenter som tillsammans formar
en kvalitetskultur. Det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs kontinuerligt
enligt vissa bestämda processer och ru-
tiner inom ramen för högskolans
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kvalitetssystem (läs mer i vår kvalitets-
säkringspolicy som finns tillgänglig på
hemsidan) för att säkra och utveckla
hela verksamheten. Kvalitetsarbetet
granskas med jämna mellanrum, dels
av Universitetskanslerämbetet, dels av
European Council for Theological Ed-
ucation. I UKÄ:s senaste nationella
utvärdering  fick ÖTH omdömet
att utbildningen håller ”hög kvalitet”. 

Under läsåret / inleddes
en revision av högskolans kvalitetssys-
tem. På hemsidan publiceras kontin-
uerligt interna uppföljningar och ex-
terna granskningar av kvalitetsarbetet
för att identifiera utvecklingsområden
och föreslå åtgärder som förbättrar
kvaliteten. 

Ett viktigt underlag i detta arbete är
de återkommande kursvärderingar
som genomförs anonymt på plattfor-
men Defgo vid kursavlut och sam-
manställs av kursansvarig lärare i en
kursanalys som publiceras i respektive
kurs på itslearning. Dessa ligger sedan
till grund för årliga programrapporter
som publiceras på hemsidan och följs
upp av ALT:s verksamhetsledning, Ut-
bildnings och forskningsråd (UFR) i
dialog med ALT:s studentkår, vars ar-
bete sker både nationellt och lokalt. 

Från  har ÖTH ett speciellt
kvalitetssäkringsråd. Kvalitetssäkrings-
samordnare för högskolan är Tommy
Wasserman (tommy.wasserman@altut-
bildning.se)

�����	����

���������
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Hantering av personuppgifter

Översikt
ALT är en ideell förening vars kärn-
verksamhet består i att bedriva teolo-
gisk ledarutbildning med inriktning
på tjänst som pastor, församlingsledare
eller missionsarbetare. Föreningen ans-
varar också för att driva och utveckla
Örebro teologiska högskola. ALT be-
handlar personuppgifter utifrån föl-
jande kategorier:

Ansökande till utbildningen
Deltagare i arrangemang
Studenter
Anställda

Behandlingen av personuppgifter för
kategorin studenter beskrivs mer in-
gående nedan. Gallring och uppdater-
ing av personuppgifter sker löpande. 

Den registrerades rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har
den registrerade rätt att få en bekräf-
telse på att personuppgifter hanteras,
begära ett registerutdrag över dessa
uppgifter, begära att felaktiga
uppgifter rättas, under vissa om-

ständigheter få uppgifter raderade,
samt få tillgång till uppgifterna för att
kunna flytta till dessa till en annan
verksamhet (”dataportabilitet”). Han-
teringen av personuppgifter som byg-
ger på samtycke som laglig grund
beskrivs i ett separat dokument. Den
registrerade har rätt att lämna
klagomål på behandlingen av person-
uppgifter till Datainspektionen. Resul-
tatintyg och studieintyg erhålls via
Ladok. 

Vilka personuppgifter hanteras 
inom kategorin studenter?
För studenter vid ALT hanteras föl-
jande personuppgifter: 

Namn
Personnummer
Telefonnummer
Adress
Epostadress
Kontaktuppgifter till närmast anhörig
Foto
Eventuella allergier/specialkost
Utbildningsbakgrund (i viss mån)
Utlandsfödd
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Registrerade kurser och betyg i dessa
Övriga noteringar relaterade till studi-

erna. 

I vissa fall hanteras även bild- och
filmmaterial för PR-syften. För stu-
denter i Pastors- och ledarprogrammet
hanteras även uppgifter om utbild-
ningsförsamling och mentor.

Syfte och rättslig grund för 
hanteringen
Hanteringen av personuppgifterna är
nödvändig för att ALT ska kunna full-
göra sin uppgift som utbild-
ningsanordnare. Hanteringen sker
utifrån de rättsliga grunder som fast-
slås i Dataskyddsförordningen. Nedan
följer en sammanställning av de rättsli-
ga grunder som är aktuella för hanter-
ingen av personuppgifter för studenter
vid ALT:

Namn, personnummer, telefonnummer,
adress, epostadress, utlandsfödd, utbild-
ningsbakgrund, registrerade kurser,
eventuella inlämningsuppgifter och betyg
i dessa, samt övriga noteringar relaterade
till studierna.
Används för att kunna ha kontakt
med studenten och registrera kurser
och betyg. Vidare används uppgifterna
för rapportering till myndigheter,
samverkande folkhögskolor, utfär-

dande av olika typer av intyg, faststäl-
lande av tillgodoräkning samt för att
tillgodose högskolans ansvar att beslu-
ta om disciplinära åtgärder. Hanterin-
gen sker för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighet-
sutövning (artikel . e).

Kontaktuppgifter till närmast anhörig
Används för att kunna kontakta an-
hörig vid olycka. Hanteringen sker för
ändamål som rör den personuppgift-
sansvariges eller en tredje parts berätti-
gade intressen (artikel . f ).

Eventuella allergier/specialkost
Används för att skydda studentens liv
och hälsa. Hanteringen grundas på att
den är nödvändig för att skydda in-
tressen som är av grundläggande bety-
delse för den registrerade eller för en
annan fysisk person (artikel . d).

Foto, bild- och filmmaterial
Används för att underlätta kommu-
nikation samt i PR-syften. Hanteras
utifrån beviljat samtycke från studen-
ten (artikel . a). Studenten har rätt
att återkalla samtycket.
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Gallring och uppdatering av 
uppgifter
Personuppgifterna lagras i huvudsak i
studentportalen Studeo och det
studieadministrativa systemet Ladok.
Studenten har själv behörighet att up-
pdatera namn, adress, foto mm. Det är
studentens ansvar att se till att dessa
uppgifter är uppdaterade och korrekta.
Studenten har även rätt att få vissa
uppgifter raderade på begäran. Person-
uppgifterna lagras som regel för att
studenten vid senare tillfälle ska kunna
få ut uppgifter om kurser och betyg,
eller för utfärdande av intyg av olika
slag. Vidare för att tillgodose
högskolans ansvar att besluta om dis-
ciplinära åtgärder. Förvaring av intyg
och liknande sker på O, till vilken
all undervisande- och administrativ
personal har åtkomst. Gällande dis-
ciplinära ärenden har endast verk-
samhetsledning och administrativ per-
sonal åtkomst. 

Extern användning
Vissa uppgifter lämnas ut till externa
mottagare (”personuppgiftsbiträden”).
I dessa fall finns ett skrivet avtal mel-
lan ALT och mottagaren, ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal. Nedan
följer en sammanställning av dessa
mottagare, vilka uppgifter som delas,

samt syftet med detta. Den rättsliga
grunden för detta är att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som
ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning (artikel . e).

CSN 
(personnummer, studieresultat)
För att möjliggöra för studenten att
beviljas studiemedel.

Form
(namn, personnummer, adress, epost-
adress, telefonnummer, registrerade
kurser och eventuella betyg i dessa,
foto, övriga noteringar relaterade till
studierna) 
För att tillhandahålla användarkonto
på studentplattformen Studeo samt
möjliggöra support kopplat till denna. 

itslearning 
(namn, epostadress, inlämningsuppgif-
ter)
För att ge support på systemet it-
slearning (som används för kurskom-
munikation etc.).

Mecenat 
(namn, personnummer, adress, epost-
adress, telefonnummer)
För att möjliggöra för studenten att ta
del av studentrabatter.
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Microsoft 
(namn, epostadress, studentmail)
För att möjliggöra för studenten att
använda Office.

Ladok 
(namn, personnummer, adress, epost-
adress, telefonnummer, registrerade
kurser och eventuella betyg i dessa,
foto, övriga noteringar relaterade till
studierna)
För att hantera kurs- och programre-
laterade frågor och förse studenter
med inlogg.

SCB 
(namn, personnummer, registrerade
kurser, utfärdade examina)
För att förmedla statistik till hög-
skoleregistret.

Tillgängliggörande av person-
uppgifter till samverkande part 
Folkhögskolorna i ALT:s nätverk
(namn, personnummer, adress, epost-
adress, telefonnummer, studietakt, ut-

landsfödd, utbildningsbakgrund) 
För de studenter som läser en utbild-
ning som är kopplad till någon av
folkhögskolorna i ALTs nätverk
lämnas uppgifter till den folkhögskola
studenten ansöker till och antas till.
Detta sker för att studenten ska kunna
registreras vid folkhögskolan och att
den kombinerade högskole/folkhög-
skoleutbildningen ska kunna genom-
föras. I samband med att ansökan
skickas in framgår att ansökan sam-
tidigt görs till samverkande folk-
högskola. 

Kontaktuppgifter till 
personuppgiftsansvarig:
Akademi för Ledarskap och Teologi
Organisationsnr.: -
Box 
  Örebro
Tel: -  
www.altutbildning.se 
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Kontaktuppgifter

Ledning

ALT:s verksamhetsledning
Niklas Holmefur, Ulrik Josefsson, 
David Davage, Dan Elofsson och 
Charlotte Arenander

Rektor
Niklas Holmefur, - 
niklas.holmefur@altutbildning.se

Prorektor 
Ulrik Josefsson, -
ulrik.josefsson@altutbildning.se

Studierektor högskolan
David Davage, 
david.davage@altutbildning.se 

Studierektor PLP
Dan Elofsson, -
dan.elofsson@altutbildning.se

Administrativ chef
Charlotte Arenander, -
charlotte.arenander@altutbildning.se

Ekonom
Jörgen Lundberg, -
jorgen.lundberg@altutbildning.se

Studievägledare
Hanna Wärlegård, -
hanna.warlegard@altutbildning.se

Utbildningsadministratör
Magdalena Bina, -
magdalena.bina@altutbildning.se

Sekreterare PLP
Lena-Maria Doss, -
lena-maria@altutbildning.se
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Campus Örebro och studiecenter

ALT och ÖTH, samt CÖ
Åstadalsvägen 
Postadress: Box  
  Örebro
Tel. -  
Samordnare: Martin Wärnelid
martin.warnelid@altutbildning.se

Studiecenter Göteborg
Saronkyrkan
Brunnsgatan 
  Göteborg
Samordnare: Pontus Tunhav, 
pontus.tunhav@altutbildning.se 
 
Studiecenter Jönköping
Pingstkyrkan
Lagermansgatan 
Jönköping 
Samordnare: Lina Skoghäll
lina.skoghall@altutbildning.se

Studiecenter Malmö
Hyllie Park Folkhögskola, 
Elinelundsvägen 
  Malmö
Samordnare: Erica Bäck
erica.back@altutbildning.se
 

Studiecenter Stockholm
Kaggeholms folkhögskola, 
Bråvallagatan , 
  Stockholm
Samordnare: Kristine Arapovic 
Lindetorp
kristine.lindetorp@altutbildning.se

Studiecenter Umeå
Östra Rådhusgatan C
Postadress: Umeå Folkhögskola
Ekonomstråket 
  Umeå
Samordnare: Ulf Dagerbrant
ulf.dagerbrant@altutbildning.se
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Folkhögskolor

Hyllie Parks folkhögskola
Elinelundsvägen 
  Malmö
Tel. -  

June folkhögskola
Västra Storgatan 
  Jönköping
Tel. -  

Kaggeholms folkhögskola
Rörstrandsgatan 
  Stockholm
Postadress: 
Bråvallagatan 
  Stockholm
Tel. -  
 
Liljeholmens folkhögskola
Liljeholmsvägen 
  Rimforsa
Tel. - 
 
Mariannelunds folkhögskola
Centralgatan 
  Eksjö
Postadress:
Box 
  Mariannelund
Tel. -
 

Mullsjö folkhögskola
Björksätersvägen –
Mullsjö
Postadress:
Box 
  Mullsjö
Tel. - 
 
Umeå folkhögskola
Ekonomistråket 
  Umeå
Tel. - 
 
Vinga folkhögskola
Anders Personsgatan 
  Göteborg
Tel. –
 
Örebro folkhögskola
Poesigatan C
  Örebro
Tel. -  
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