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Studiegång 4-årigt Pastors- och Ledarprogram
Högskolans kurser ges inom ämnesområden:
AA = Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier
BV = Bibelvetenskap
KM = Kyrko- och missionsstudier
RR = Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
TL = Tros- och livsåskådningsvetenskap
På studiecentra ges högskolekurserna i årskurs 1-2 på onsdagar. På Campus Örebro ges
högskolekurserna i årskurs 1-2 på tisdag-onsdag eller onsdag och fredag beroende på kurs.
I årskurs 3-4 ges alla kurser gemensamt på fredagar.
Församlingsledarkurser med kursbeteckning FL bedrivs inom folkhögskolan på 50% studietakt.
Rutor i FL-kurser markerar inbäddade högskolekurser. FL-kurser ges på torsdagar.

Årskurs 1
Block HT1
v35-44

Block HT2
v45-02

Block VT1
v03-13

Block VT2
v13-23

RR101/-R
Introduktion till teologiska
studier (7,5hp)

BV101/-R
Gamla testamentet,
baskurs (7,5hp)

BV102/-R
Nya testamentet, baskurs
(7,5hp)

KM102/-R
Kyrkohistoria, baskurs
(7,5hp)

Församlingsledarakademin FL01
Ledaren, församlingen och ledarskapet

Församlingsledarakademin FL02
Ledaren, församlingen och samhället
KM180
Ledarskap i församling (läskurs 7,5hp)
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Årskurs 2
Block HT1

Block HT2

Block VT1

Block VT2

v35-44

v45-02

v03-13

v13-23

TL103/-R

RR106/-R

KM101/-R

BV103/-R

Systematisk teologi 1
(7,5hp)

Världsreligionerna,
baskurs (7,5hp)

Missionsvetenskap,
baskurs (7,5hp)

Bibelteologi 1 (7,5hp)

Församlingsledarakademin FL03
Ledaren och kommunikationen

Församlingsledarakademin FL04
Ledaren i möte med andra

RR280

TL251R

Kommunikation och konflikthantering
(läskurs 7,5hp)

Etik (seminariekurs 7,5hp)

Årskurs 3
Block HT1

Block HT2

Block VT1

Block VT2

v35-44

v45-02

v03-13

v13-23

BV207R*

TL208R

AA231R

Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk
(15hp)

Systematisk teologi 2

Självständigt arbete
(7,5hp)

Församlingsledarakademin FL05
Bibeln i församlingsliv

Människan och
frälsningen (7,5hp)

Församlingsledarakademin FL06
Människor i möte

BV268R

RR246R

Bibelteologi (seminariekurs 7,5hp)

Religionsbeteendevetenskap (seminariekurs 7,5hp)

Alt2: Religionsvetenskaplig profil med breddad
lärarkompetens på Campus Örebro

Alt2: Internationell profil med utbytesstudier i
Erasmus+, Minor Field Studies, eller studier i
missionsland inkl. TL207D Kontextuell Teologi

Årskurs 4
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Block HT1

Block HT2

Block VT1

Block VT2

v35-44

v45-02

v03-13

v13-23

TL206R

AA232R + BV/KM/TL234

BV243R*

Religionsfilosofi och
idéhistoria (7,5hp)

Självständigt arbete (15hp) + Vetenskaplig teori och
metod (7,5hp)

Bibelbruk och
bibeltolkning i kristen
förkunnelse (7,5hp)

Församlingsledarakademin FL07

Församlingsledarakademin FL08

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Ledaren och teologisk integrering

TL251R

TL252R

Teologi om kyrkliga handlingar
(seminariekurs 7,5hp)

Systematisk teologi 3, Teologisk integrering
(seminariekurs 7,5hp)

* Kurserna kan bytas mot andra kurser inom BV på Campus Örebro.

Profilerade studiealternativ
Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder ett relativt fastslaget studieprogram. Det finns dock möjlighet att
välja specifik fördjupning genom särskilda studieval. Detta handlar framför allt om möjlighet att välja en
profilering:
Bibelvetenskaplig profil (endast i Örebro): Denna profil ger dig redskapen för att läsa Bibeln på
grundspråken, grekiska och hebreiska. Den ger en god grund för fortsatta exegetiska studier och
bibelforskning. Kursupplägg i årskurs 3:
Block HT1

Block HT2

Block VT1

Block VT2

v35-44

v45-02

v03-13

v13-23

BV201
Nytestamentlig grekiska 1

BV202
Nytestamentlig grekiska 2

TL208R

AA231R

Systematisk teologi 2

Självständigt arbete BV
(7,5hp)

Människan och
frälsningen (7,5hp)
Församlingsledarakademin FL05
Bibeln i församlingsliv

Församlingsledarakademin FL06
Människor i möte

BV268R

RR244R

Bibelteologi (seminariekurs 7,5hp)

Religionsbeteendevetenskap (seminariekurs
7,5hp)
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I profilen skriver man både B-uppsats och C-uppsats inom bibelvetenskap och i årskurs 4 läser man
vanligtvis BV205 Gammaltestamentlig hebreiska Block HT1 och en fördjupningskurs i Gamla Testamentet
Block VT2.
Interkulturell profil (alla orter): Denna profil kan läsas det tredje året inom ALTs fyraåriga program eller
som särskild terminskurs för människor som är på väg in i missionsarbete. Du får studera kulturförståelse,
interkulturell tjänst, migration och integration som kan användas i kulturöverskridande arbete både i Sverige
och utomlands.
Block VT1

Block VT2

v03-13

v13-23

AA231R

TL253

Självständigt arbete
(7,5hp)

Immigration, nation och
globalisering (7,5hp)

Församlingsledarakademin FL16
Interkulturell tjänst
RR245R
Kulturförståelse (seminariekurs 7,5hp)

Internationell profil (alla orter): Denna profil ger dig möjligheter att bli utbytesstudent under en termin
eller att bedriva kontextuella studier utomlands i mission under 5-8 veckor.
ALT arbetar med att finna fler lösningar inom ramen för Erasmus-samarbetet där möjlighet till viss
finansiering kan erbjudas. Många andra teologiska skolor kan vara tänkbara för utomlandsstudier under
förutsättning att de bekostas av studenten och studieplaneras inom ALT. Studier inom internationella profil
måste godkännas i varje individuellt fall av ledningsgruppen.
Block VT1

Block VT2

v03-13

v13-23

TL208R

AA231R

Systematisk teologi 2

Självständigt arbete
(7,5hp)

Människan och
frälsningen (distans 7,5hp)

Församlingsledarakademin FL06
Människor i möte
TL207D
Kontextuell teologi (läskurs 7,5hp)
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Social-diakonal profil (alla orter): Denna profil kan läsas det fjärde året inom ALTs fyraåriga program eller
som särskild terminskurs för människor som är på väg in i diakonalt arbete. Den ger dig möjlighet att rikta
studierna mot kyrkans diakonala uppdrag i världen. Det är ett växande fält för församlingar och profilen ger
verktyg till att arbeta diakonalt. Profilen är under utveckling och startar läsåret 19-20.
Block HT1

Block HT2

V35-44

v45-02

Ej fastställd

AA232R

(7,5hp)

Självständigt arbete (15
hp)

Församlingsledarakademin FL17
Social-diakonal tjänst
KM
Ej fastställd (seminariekurs 7,5hp)

Religionslärarprofil (endast i Örebro): Profilen kan läsas inom ramen för något av de teologiska
programmen i Örebro (två-, tre– eller fyraårigt program). Denna profil passar dig som vill arbeta helt eller
delvis som religionslärare. Studierna breddar religionsstudierna och ger en fördjupad lärarkompetens.
Religionslärarbehörighet förutsätter vidare studier i pedagogik (kontakta studievägledare för mer
information). Profilen är under utveckling och startar läsåret 19-20.

