Bilaga 2: Utbildningsplan för masterprogram i teologi, 120 hp (+ bilaga studiegångar)

Bilaga till utbildningsplan för Masterprogram i teologi, 120 högskolepoäng
Appendix to Study Programme: Degree of Master of Theology, 120 ECTS-credits

Studiegångar för Masterprogram i teologi 120hp
med inriktning mot
(1) Bibelvetenskap (Gamla och Nya testamentets exegetik);
(2) Historisk-systematisk teologi
Masterprogrammet i teologi, 120 högskolepoäng omfattar:
•
•
•
•
•
•

En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, magisterkurs på avancerad nivå (10 hp)
Två obligatoriska magisterkurser samt en obligatorisk masterkurs på avancerad nivå (3 x 10 hp)
En gemensam tematisk magisterkurs på avancerad nivå (10 hp) som kan bytas ut
Valfria kurser inom eller utanför området teologi, grund- eller avancerad nivå (30 hp)
En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför uppsats, masterkurs på avancerad nivå (10 hp)
En avslutande obligatorisk masteruppsats inom vald inriktning, masterkurs på avancerad nivå (30
hp; alternativt en magisteruppsats och en masteruppsats om vardera 15 hp)

Programmet, som kan läsas på hel- eller halvfart, leder fram till masterexamen i teologi med inriktning mot
bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 högskolepoäng. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng
inom huvudområdet (15 högskolepoäng om studenten tidigare skrivit en magisteruppsats inom området).
Programmet förbereder för forskarstudier inom bibelvetenskap (Gamla eller Nya testamentets exegetik)
eller systematisk teologi.
Totalt minst 70 hp utgörs av kurser på avancerad nivå (50 hp masterkurser) inom vald inriktning inklusive
masteruppsatsen (eller magister- och masteruppsatser). Högst 30 högskolepoäng från annat relevant område
kan ingå i examen. Högst 30 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i
en behörighetsgivande kandidatexamen.
Magisterexamen erbjuds som etappavgång efter 60 hp i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och
omfattar:
•
•
•
•
•

En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, magisterkurs på avancerad nivå (10 hp)
Två obligatoriska magisterkurser inom vald inriktning på avancerad nivå (2 x 10 hp)
En gemensam tematisk magisterkurs på avancerad nivå (10 hp) som kan bytas ut
En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför magisteruppsats, magisterkurs på avancerad
nivå (5 hp)
Avslutande magisteruppsats inom vald inriktning på avancerad nivå (15 hp)

Totalt minst 40 hp utgörs av magisterkurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive en
magisteruppsats. Den gemensamma tematiska kursen om 10 högskolepoäng kan bytas ut mot kurs(er)
om 10 högskolepoäng inom eller utanför området teologi. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av
kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.
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 240
högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2010:1064, HF 7 kap 39 §).
Därutöver kan finnas särskilda förkunskapskrav (se nedan).
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1. Inriktning bibelvetenskap
Samtliga kurser går på avancerad nivå. Varje ruta motsvarar 10 högskolepoäng om inte annat anges. Kursen
BV401 ”Gud som befriare” – Exodustexter är språklig (med hebreiska) och är valbar i åk 2 för den som
specialiserar sig mot NT (eller kan bytas ut mot Gammaltestamentlig hebreiska 10 hp på grundnivå eller
annan relevant kurs). Kursen BV411 Tidiga kristna texter i Rom är språklig (med grekiska) och är valbar i åk
2 för student som specialiserar sig mot GT (eller kan bytas ut mot Nytestamentlig grekiska 10 hp på
grundnivå eller annan relevant kurs).
Studenter som tänker sig att gå vidare till forskarutbildning vid annat lärosäte rekommenderas att ta reda på
vilka särskilda förkunskapskrav som gäller och anpassa sina val därefter (t ex läsa 30 hp klassisk grekiska på
grundnivå som valbara kurser för behörighet till forskarutbildning i Nya testamentets exegetik).
Studenter som väljer att skriva magisteruppsats 15 hp kan gå vidare i masterprogrammet och skriver då en
kortare masteruppsats 15 hp i årskurs 2 och kompletterar med 15 hp valbara kurser.
Block HT1

Block HT2/VT1

Block VT2

Åk2, avancerad nivå
Valbar kurs
Bibelvetenskap:
BV501 Bibel, våld och gender –
bibeltexter ur teologiskt och etiskt
perspektiv

Bibelvetenskap:
BV519 Teori och
metod (läskurs
anpassad efter
uppsatsämne och
metodval)

Bibelvetenskap:
BV520 Masteruppsats (30 hp)
(Gamla eller Nya testamentets exegetik med språk)

Åk1, avancerad nivå
Bibelvetenskap:
BV401 ”Gud som befriare” –
Exodustexter eller BV411 Tidiga
kristna texter i Rom
AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Bibelvetenskap:
BV402 Psaltaren och
Dödahavsrullarna i modern
bibelvetenskap eller
BV412 Jesus och Paulus i
modern bibelvetenskap
Ämnesövergripande tematisk kurs:
AA402 Historiens Jesus och
trons Kristus
eller valbar kurs

Bibelvetenskap:
BV403 Bibelteologi
eller valbar kurs

Valbar kurs

Inriktning bibelvetenskap med etappavgång (magisterexamen 60 hp)
Block HT1

Block HT2/VT1

Block VT2

Åk1, avancerad nivå
Bibelvetenskap:
BV401 ”Gud som befriare” –
Exodustexter eller
BV411 Tidiga kristna texter i Rom
AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Bibelvetenskap:
BV402 Psaltaren och
Dödahavsrullarna i modern
bibelvetenskap eller
BV412 Jesus och Paulus i
modern bibelvetenskap
Ämnesövergripande tematisk kurs:
AA402 Historiens Jesus och
trons Kristus
eller valbar kurs

Bibelvetenskap:
BV419 Teori och metod
(läskurs 5hp anpassad efter
uppsatsämne)
och
BV420 Magisteruppsats (15 hp)
(Gamla eller Nya testamentets
exegetik med språk)
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2. Inriktning historisk-systematisk teologi
Samtliga kurser går på avancerad nivå. Varje ruta motsvarar 10 högskolepoäng om inte annat anges.
Studenter som tänker sig att gå vidare till forskarutbildning vid annat lärosäte rekommenderas att ta reda på
vilka särskilda förkunskapskrav som gäller och anpassa sina val därefter.
Studenter som väljer att skriva magisteruppsats 15 hp kan gå vidare i masterprogrammet och skriver då en
kortare masteruppsats 15 hp i årskurs 2 och kompletterar med 15 hp valbara kurser.
Block HT1

Block HT2/VT1

Block VT2

Åk2, avancerad nivå
Valbar kurs

Historisk-systematisk teologi:
HS501 Nyare teologi och
kyrkohistoria

Historisksystematisk
teologi:
HS519 Teori och
metod

Historisk-systematisk teologi:
HS520 Masteruppsats (30 hp)

Åk1, avancerad nivå
Historisk-systematisk teologi:
HS401 Teologins historia –
systematisk-teologiska klassiker

Historisk-systematisk teologi:
HS402 Systematisk teologi i en
global kristenhet

Historisk-systematisk teologi:
HS403 Globalisering, offentlighet
och det civila samhället
eller valbar kurs

AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Ämnesövergripande tematisk kurs:
AA402 Historiens Jesus och
trons Kristus eller valbar kurs

Valbar kurs

HS401 Teologins historia – systematisk-teologiska klassiker är utformad i samverkan med Institutionen
för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. HS501 Nyare teologi och kyrkohistoria
samt HS404 Uppenbarelse, pneumatologi och ecklesiologi (valbar) är utformade i samverkan med Ansgar
Teologiske Høgskole. Dessa två kurser innehåller vardera en gemensam kursvecka med motsvarande
masterkurser vid Ansgar Teologiske Høgskole.
För valbara kurser om 30hp erbjuds följande kurser (1) i samarbete med Göteborgs universitet:
RT2311 Systematisk teologi - Läran om Gud, RT2312 Etik, teologi och samhälle, RT2314 Teologin och
läsningen av Västerlandets historia, RT2315 Politisk teologi, RT2316 Teologi och kyrkoliv i Afrika; eller
(2) i samarbete med Ansgar Teologiske Høgskole: MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi, eller
valfria kurser på grundnivå vid ÖTH som inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen.

Örebro teologiska högskola
Utbildningsplan för masterprogram i teologi, 120 hp

9

Inriktning historisk-systematisk teologi med etappavgång
(magisterexamen)
Block HT1

Block HT2/VT1

Block VT2

Åk1, avancerad nivå
Historisk-systematisk teologi:
HS401 Teologins historia –
systematisk-teologiska klassiker

Historisk-systematisk teologi:
HS402 Systematisk teologi i en
global kristenhet

AA401 Text och tolkning:
Teori- och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Ämnesövergripande tematisk kurs:
AA402 Historiens Jesus och
trons Kristus eller valbar kurs

Historisk-systematisk teologi:
HS419 Teori och metod
(läskurs 5hp anpassad efter
uppsatsämne)
och
HS420 Magisteruppsats (15 hp)

Studenter som väljer att skriva magisteruppsats 15 hp kan gå vidare i masterprogrammet och skriver då en
kortare masteruppsats 15 hp i årskurs 2 och kompletterar med 15 hp valbara kurser.
HS401 samläses delvis med RT1332 Teologiska klassiker (Göteborgs universitet).
HS501 samläses med MAL529 Nyere teologi och kirkehistorie (Ansgar Teologiske Høgskole).
För valbara kurser om 30hp erbjuds följande kurser (1) i samarbete med Göteborgs universitet:
RT2311 Systematisk teologi - Läran om Gud, RT2312 Etik, teologi och samhälle, RT2314 Teologin och
läsningen av Västerlandets historia, RT2315 Politisk teologi, RT2316 Teologi och kyrkoliv i Afrika; eller
(2) i samarbete med Ansgar Teologiske Høgskole: MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi,
MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi; eller valfria kurser på grundnivå vid ÖTH som inte
ingått i behörighetsgivande kandidatexamen.
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Masterprogram, inriktning bibelvetenskap (halvfart)
Åk 4
Bibelvetenskap:
BV520 Masteruppsats (30 hp)
(Gamla eller Nya testamentets exegetik med språk)
År 3
Bibelvetenskap:
BV501 Bibel, våld och gender –
bibeltexter ur teologiskt och etiskt
perspektiv

Valbar kurs

Bibelvetenskap:
BV519 Teori och metod (läskurs
anpassad efter uppsatsämne och
metodval)

År 2
Bibelvetenskap:
BV401 ”Gud som befriare” –
Exodustexter eller BV411 Tidiga
kristna texter i Rom NT1

Ämnesövergripande tematisk kurs:
AA402 Historiens Jesus och trons
Kristus eller valbar kurs

Bibelvetenskap:
BV403 Bibelteologi
eller valbar kurs

Bibelvetenskap:
BV402 Psaltaren och
Dödahavsrullarna i modern
bibelvetenskap eller BV412 Jesus
och Paulus i modern
bibelvetenskap

Valbar kurs

År 1:
AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Etappavgång magisterexamen i bibelvetenskap (halvfart)
År 2

Bibelvetenskap:
BV401 GT1 eller BV411 NT1

Bibelvetenskap:
BV419 Teori och metod
(läskurs 5hp anpassad efter uppsatsämne)
och
BV420 Magisteruppsats (15 hp)
(Gamla eller Nya testamentets exegetik med språk)

År 1:
AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Bibelvetenskap:
BV402 GT2 eller BV412 NT2

Bibelvetenskap:
BV403 Bibelteologi
eller valbar kurs
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Masterprogram, inriktning historisk-systematisk teologi (halvfart)
Åk 4
Historisk-systematisk teologi:
HS520 Masteruppsats (30 hp)
År 3
Historisk-systematisk teologi:
HS501 Nyare teologi och
kyrkohistoria

Valbar kurs

Historisk-systematisk teologi:
HS519 Teori och metod

År 2
Historisk-systematisk teologi:
HS401 Teologins historia –
systematisk-teologiska klassiker

Ämnesövergripande tematisk kurs:
AA402 Historiens Jesus och trons
Kristus eller valbar kurs

Historisk-systematisk teologi:
HS403 Globalisering, offentlighet
och det civila samhället
eller valbar kurs

Historisk-systematisk teologi:
HS402 Systematisk teologi i en
global kristenhet

Valbar kurs

År 1:
AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Etappavgång magisterexamen i historisk-systematisk teologi (halvfart)
År 2
Historisk-systematisk teologi:
HS401 Teologins historia –
systematisk-teologiska klassiker

Historisk-systematisk teologi:
HS419 Teori och metod
(läskurs 5hp anpassad efter uppsatsämne)
och
HS420 Magisteruppsats (15 hp)

År 1:
AA401 Text och tolkning:
Teori och metod inom exegetisk och
systematisk teologi

Historisk-systematisk teologi 2:
Systematisk teologi i en global
kristenhet

Historisk-systematisk teologi 3:
Globalisering, offentlighet och det
civila samhället
eller valbar kurs

