Kursutbud ÖTH 2020/2021

Kurser vid Örebro teologiska högskola
2020/2021
Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH, men många kan även sökas som fristående
kurs. Information och länkar till ansökan finns under ”Ansökan” på skolans hemsida.
Befintliga studenter i de teologiska programmen vid ÖTH gör sina kursval på särskild blankett
senast 31 mars. Kontakta studievägledare Hanna Wärlegård (hanna.warlegard@altutbildning.se)
om du önskar mer information.
Välkommen till studier vid Örebro teologiska högskola!
Mikael Tellbe
Studierektor

Allmän information

Kurserna är placerade på olika veckodagar och går normalt på halvfart. Baskurser och fördjupningskurser
på grundnivå innehåller cirka 40 schemalagda timmar (á 40 min), där majoriteten består av föreläsningar och
en mindre del av seminarier. Vad som gäller anges i lektionsplaneringen för respektive kurs. Seminariekurser
på grundnivå innehåller 10–20 timmar (á 40 min) och lägger större betoning på självstudier.
Kursplaner för de olika kurserna finns på ÖTHs hemsida. Många kurser har särskilda förkunskapskrav, se
respektive kursplan för information. Det finns möjlighet för studenter som uppnått minst 120hp godkända
kurser på grundnivå att läsa kurser på avancerad nivå. Dessa kan även ha ytterligare förkunskapskrav, vilket
framgår av respektive kursplan. Ta kontakt med studievägledare vid intresse av att läsa kurser på avancerad
nivå.
AA233 Fältstudium 15hp kan ersätta AA232 Självständigt arbete 15hp som examensarbete i
kandidatexamen.
Det finns även möjlighet att inom ramen för ett program åka ut som Erasmusstudent med extra stipendium
(minst 3 mån). Vid fullgjord kandidatexamen finns möjlighet till fortsatta studier på magister-/masternivå.
Mer information om detta finns på ÖTHs hemsida.
Varje kurs har en kurskod som anger vilket ämnesområde kursen hör till. Följande ämnesområden finns:
AA = Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier
BV = Bibelvetenskap
HS = Historisk-systematisk teologi
KM = Kyrko- och missionsstudier
RR = Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
TL = Tros- och livsåskådningsvetenskap
Den första siffran i kurskoden anger om kursen ges på grundnivå 1 (t.ex. RR101) eller grundnivå 2 (t.ex.
BV201). Kurser utan bokstav på slutet läses på plats på Campus Örebro. Kurser med ”D” på slutet (t.ex.
BV205D) är distanskurser med få träffar på plats. Kurser med ”R” på slutet (t.ex. TL251R) är regionala
kurser som kan läsas på Campus Örebro eller inom program på ALTs studiecenter. Bland dessa kurser finns
även åtta kurser som kan läsas fristående vid ALTs studiecenter (”Onsdagskurser”).
Kurser markerade med grått kan inte väljas inom de teologiska programmen (60, 120, 180hp).
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Kurser på grundnivå
Block HT1
v35-44

Block HT2
v45-01

Block VT1
v03-12

Block VT2
v13-22

Tisdag-onsdag (Campus Örebro)
RR101
Introduktion till teologiska
studier

BV101
Gamla testamentet,
baskurs

BV102
Nya testamentet, baskurs

TL103
Systematisk teologi 1

BV201
Nytestamentlig grekiska 1

BV202
Nytestamentlig grekiska 2

BV247
Seminar:
The Pastoral Letters
(ges på engelska)

BV214
GT fördjupningskurs,
De historiska böckerna
(Samuelsböckerna),
språklig

BV213
NT, fördjupningskurs,
Lukasevangeliet,
språklig

KM241
Fördjupningsseminarium:
Sveriges kyrkohistoria

BV248
Seminar:
The Pastoral Letters, with
Greek exegesis
(ges på engelska)

BV224
GT fördjupningskurs,
De historiska böckerna
(Samuelsböckerna),
icke-språklig

BV223
NT, fördjupningskurs,
Lukasevangeliet,
icke-språklig

Onsdag (studiecenter)
RR101R
Introduktion till teologiska
studier

BV101R
Gamla testamentet,
baskurs

BV102R
Nya testamentet, baskurs

KM102R
Kyrkohistoria, baskurs

TL103R
Systematisk teologi 1

RR106R
Världsreligionerna,
baskurs

KM101R
Missionsvetenskap, baskurs

BV103R
Bibelteologi 1

AA231R
Självständigt arbete
(7,5hp), endast inom IKP

Onsdag/fredag (Campus Örebro)
KM102
Kyrkohistoria, baskurs

RR106
Världsreligionerna,
baskurs

KM101
Missionsvetenskap, baskurs

BV103
Bibelteologi 1
TL253R
Fördjupningsseminarium:
Migration, nation och
globalisering

Torsdag (Campus Örebro, studiecenter)
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BV268R
Fördjupningsseminarium:
Bibelteologi 2

TL251R
Fördjupningsseminarium:
Etik
RR246R
Fördjupningsseminarium:
Religionsbeteendevetenskap

Fredag (Campus Örebro, studiecenter)
TL206R
Religionsfilosofi och
idéhistoria

BV207R
Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk
(15hp)

TL208R
Systematisk teologi 2,
”Människan och
frälsningen”
(ges på engelska)

AA231R
Självständigt arbete (7,5hp)

AA233
Fältstudium (Minor Field
Studies) 15hp

BV243R
Fördjupningsseminarium:
Bibelbruk och
bibeltolkning i kristen
förkunnelse
TL252R
Fördjupningsseminarium:
Systematisk teologi 3,
”Teologisk integrering”

AA232R
Självständigt arbete 15hp

Språkliga distanskurser
BV205D
Gammaltestamentlig
hebreiska (distans)
BV201D
Nytestamentlig grekiska
(distans)

BV202D
Nytestamentlig grekiska
(distans)

Läs- och seminariekurser (kan ej läsas fristående)
KM251R
Fördjupningsseminarium:
Teologi om kyrkliga handlingar

KM180
Ledarskap i församling (läskurs)

RR280
Kommunikation och konflikthantering (läskurs)

TL207D
Kontextuell teologi

KM252R
Fördjupningsseminarium:
Diakonins teologi, ledarskap och uttryck

KM245R
Fördjupningsseminarium:
Kulturförståelse

AA/BV/KM/TL234
Teori och metod
(läskurs)
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Kurser på avancerad nivå
Många av de kurser som ingår i ÖTHs magister- och masterprogram kan även läsas fristående. De är
vanligtvis uppbyggda kring två träffar på plats i Örebro, en vid kursstart och en vid kursavslut. Däremellan
sker undervisning och seminarier via videokonferens, normalt schemalagt på onsdagar. Kurser på
avancerad nivå läses på halvfart om inget annat anges. Omfattningen för kurserna är 10hp (delade kurser
2x5hp) om inget annat anges.
Block HT1
v35-47

Block HT2
v48-01

Block VT1
v03-12

Block VT2
v13-22

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

AA403a
Pneumatologi
och ecklesiologi i
exegetisk och
systematisk
teologi
(delkurs a)

AA403b
Pneumatologi
och ecklesiologi
exegetisk och
systematisk
teologi
(delkurs b)

BV401
”Gud som befriare” –
Exodustexter

BV411
Tidiga kristna texter från Rom

HS401
Teologins historia – systematiskteologiska klassiker

HS402
Systematisk teologi i en global
kristenhet
BV420
Magisteruppsats 15hp
HS420
Magisteruppsats 15hp
BV520
Masteruppsats 30hp (helfart)
HS520
Masteruppsats 30hp (helfart)

Kursresurs (ges inte (20/21)
BV411
Tidiga kristna texter i Rom

AA402a
Historiens Jesus
och trons Kristus
(delkurs a)

AA402b
Historiens Jesus
och trons Kristus
(delkurs b)

BV403
Bibelteologi

BV402a
BV402b
BV501
Psaltaren och
Psaltaren och
Bibel, våld och gender –
Dödahavsrullarna Dödahavsrullarna i
bibeltexter ur teologiskt och etiskt
i modern
modern
perspektiv
bibelvetenskap
bibelvetenskap
(delkurs a)
(delkurs b)

HS403
Globalisering, offentlighet och det
civila samhället

BV412a
BV412b
Jesus och Paulus i Jesus och Paulus i
modern
modern
bibelvetenskap
bibelvetenskap
(delkurs a)
(delkurs b)

HS404
Uppenbarelse, pneumatologi och
ecklesiologi
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HS501
Nyare teologi och kyrkohistoria

Läskurser
BV519
Teori och metod
10hp (helfart)

BV419
Teori och metod 5hp

HS519
Teori och metod
10hp (helfart)

HS419
Teori och metod 5hp

