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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

För studerande fordras minst 45 hp inom Baskurs i teologi, 60 hp (eller motsvarande), där delkurs 5 och 6 ska vara 
avklarade. 

Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen är en påbyggnadskurs som bygger vidare på Baskurs i teologi, 60 hp samt ingår i kandidatexamen 180 hp. 

Kursens lärandemål 

Studenten ska efter avslutad kurs kunna                                                 

-  redogöra för centrala drag i Svenska kyrkans lära och liv historiskt och i nutid 

-  reflektera kritiskt kring Svenska kyrkans uttrycksformer, roll och funktion i det svenska 
samhället idag 

-  på en grundläggande nivå identifiera, förstå och diskutera aktuella ekumeniska 
frågeställningar 

Kursens uppläggning 

Kursen går på halvfart, kvällstid.  

Kursens innehåll 

I kursen studeras med avseende på Svenska kyrkan bekännelsedokument, regelverk och praxis. Särskild tonvikt 
läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället  

Undervisningsformer 

Kursen ges både som distanskurs och i form av traditionell klassrumsundervisning med närvarokrav (den som 
varit frånvarande mer än 20 % kan kompensera detta med arbetsuppgifter efter överenskommelse med 
kursansvarig lärare. Den som har varit frånvarande mer än 35 % får inte betyg på kursen.) 

Examination och betygssättning 

Examination sker i form av en individuell skriftlig tentamen liksom aktivt seminariedeltagande. Betygsskalan 
består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 
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