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Studera på THS vid EHS!

David Arwe. Inriktning Pastor

Viktoria Magnusson. Inriktning Präst
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- På THS samlas studenter från olika 
kyrkotraditioner, vilket jag tycker är en 

styrka när vi studerar och reflekterar över 
de stora teologiska frågorna. Sedan tycker 
jag att de pastorala kurserna integreras i 
den akademiska utbildningen på ett bra 

sätt här på högskolan.

- Det är väldigt berikande att studera teologi 
i en ekumenisk miljö. Mångfalden i diskussio-
nerna öppnar upp för nya tankesätt om vad 

det innebär att vara kristen. Samt att det även 
leder till att en får reflektera över och bli mer 
grundad i sin egen kyrkotradition. Framför-
allt uppskattar jag den nära kontakten med 

lärarna på EHS och att undervisningen är bra 
på att lyfta genusperspektiv.

Hallå där! Varför THS?

Alla människor bär på existentiella frågor. Religion är en dimension i 
alla samhällen. Moral och etik utgör grund för beslut och handlings-
alternativ på många olika nivåer. I en allt mer globaliserad värld möts 
och ibland krockar värderingar, tankeparadigm och trosuppfattningar. 
Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religio-
nen blir allt mer synlig. I takt med nya utmaningar som exempelvis 
inom klimat och migration behövs tolkningskompetens och samtids-
analys.

På Teologiska högskolan Stockholm har vi kompetens som svarar mot 
detta. Vi utbildar blivande präster och pastorer inom olika kyrkofamiljer 
och andra yrkesgrupper. Vi erbjuder fristående kurser och magister- 
masterprogram för dig som vill vidareutbildas eller få spetskompetens. 
Vi erbjuder god studiemiljö med engagerade lärare och framstående 
forskare. De är specialiserade inom områden som kyrka-samtid, reli-
gionsmöten, patristik, ekoteologi, internationella relationer, bibeltolk-
ning, religionsfrihet, existentiell folkhälsa, praktisk teologi, religions- 
pedagogik, liturgik, röst- och talteknik, och många andra ämnen. Du 
kan studera på EHS alltifrån en enstaka kurs upp till forskarutbildning.

Att läsa kurser på plats ger bästa pedagogiska förutsättningar för din 
utveckling, men om du behöver läsa kurser på distans har vi ett antal 
kurser tillgängliga som distanskurser. Det finns även goda möjligheter 
att genomföra delar av utbildningen utomlands. EHS deltar i Erasmus-
samarbetet och har avtal om studentutbyte med lärosäten i USA, Asien 
och Europa. Enskilda högskolan har rötterna i en 150-årig utbildnings-
tradition och idag är EHS ett av landets ledande lärosäten inom teologi 
och mänskliga rättigheter. 

Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det!

 

Sofia Camnerin
Utbildningsledare och biträdande rektor Teologi/religionsvetenskap

ehs.se



Teologiskt program 

Inriktning Pastor

Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och 
exegetik, 15 hp 
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp. Missionsvetenskap, 5 hp

Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteende-
vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp

Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi  & 
homiletik, 15 hp

Examensarbete (kandidat), 15 hp
Valfria kurser, 15 hp. Möjlighet att göra utbytester-
min eller ta kurser vid våra samarbetsuniversitet.
Tillämpad ecklesiologi i  
mångfaldssamhälle, 10 hp

Equmeniakyrkans historia och identitet, 15 hp Tillämp rel.psyk. i 
krissituationer, 5 hp

Valfria kurser, 15 hp

HÖSTTERMINÅR VÅRTERMIN
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Examensarbete (magister) eller valfria kurser, 15 hp
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Att vara pastor är få möta människor i livets olika situationer 
och skiften. Det är att gå med, ibland före, ibland bakom. Det 
är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela med 
andra. Att vara pastor är att kunna tolka och tyda bibeltex-
ter, forma gudstjänster, leda församling och grupper, möta 
existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. 
Som pastor kan man arbeta i församling, i pionjära projekt, 
i internationella samarbetskyrkor eller i institutionssjälavård 
som fängelsepastor eller skolpastor. Få uppdrag kräver en 
sådan bred kompetens. Därför måste en bra pastorsutbildning 
ha både bredd och fördjupning, såväl teoretisk skärpa som 
förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna 
som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i 
församling och är pastorer.

Utbildningen med inriktningen pastor erbjuder även ett 
skräddarsytt pastoralt program som exempelvis innehåller 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), röst- och talteknik och 
predikoövningar. Den student som genomför det fyraåriga 

Så här ser grundstrukturen ut för kursprogrammet (240 hp) under fyra år: 

TEOLOGI

kursprogrammet tillsammans med hela det pastorala  
programmet kan få en pastoralteologisk examen (Master  
of Divinity). 

Det teologiska programmet – inriktning pastor – är öppet 
för alla. För pastorskandidater i Equmeniakyrkan är även det 
pastorala programmet obligatoriskt. 

För en utförlig beskrivning av pastorsutbildningen för bli-
vande pastorer i Equmeniakyrkan, se www.ehs.se. Se även 
Equmeniakyrkans egen hemsida för dig som är intresserad 
av att bli pastor eller besök blipastor.nu.

För den som studerar för att arbeta i annat kyrkosamfund 
gäller att THS erbjuder gratis deltagande i Andligt forum och 
gudstjänstseminarier i det pastorala programmet. För andra 
moment, t ex samtal för personlig bearbetning, gäller att 
studenten själv eller respektive kyrkosamfund får ordna och 
betala kostnader för den som önskar dessa moment.
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Att vara präst är att ha livet som yrke. Det är omväxlande och 
engagerande. Prästen möter människor i livets olika skeden 
för att dela tro och hopp. I församlingen är gudstjänsten cent- 
rum och det som ger pulsen. Att döpa, konfirmera, viga och 
begrava hör till prästens unika uppgifter. 

Kyrkan söker ständigt nya möjligheter att gestalta evangeliet i 
både ord och handling. Fängelsepräst, sjukhuspräst, polis-
präst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför 
församlingen. 

Att arbeta som präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall 
som handlar om livshållning och personlig tro. Få uppdrag 
kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra ut-
bildning till präst ha både bredd och fördjupning, och såväl 
teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. 
Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfaren-

het av att arbeta i församling och några är präster i Svenska 
kyrkan.

För den som vill bli präst i Svenska kyrkan gäller 255 högskole-
poäng (hp) i akademiska studier som ska innefatta kandidat- 
och magisterexamen. Under de akademiska studierna läses 
även en kurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. 
Efter avslutade akademiska studier följer ett års utbildning vid 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

För att slutföra sin utbildning till präst måste studenten vara 
antagen som prästkandidat i Svenska kyrkan. För hjälp och 
vägledning under studietiden har studenten kontakt med sitt 
stift. På THS finns en svenskkyrklig teologgrupp med en kaplan 
som är präst i Svenska kyrkan. Läs mer om hur du utbildar dig 
till präst på Svenska kyrkans hemsida.

Så här ser grundstrukturen ut för hela prästprogrammet (255 hp) på THS:

Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och 
exegetik, 15 hp 
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp. Missionsvetenskap, 5 hp

Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteende- 
vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp

Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi,  & 
homiletik, 15 hp

Examensarbete (kandidat), 15 hp
Pastoralteologisk grundkurs, Uppsala

Kyrka och stad, 10 hpSvenska kyrkans tro & liv, 15 hp Tillämp rel.psyk. i 
krissituationer, 5 hp

Valfri kurs, 7.5 hp

HÖSTTERMINÅR VÅRTERMIN
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Magisterkurser, 15 hp

Examensarbete (magister), 15 hp
Magisterkurser, 15 hp

5
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Teologiskt program 

Inriktning Präst

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
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TEOLOGI

Pastoral-pedagogiskt program  
(4 år, 180 hp)
Det pastoral-pedagogiska programmet har två spår. Utbild-
ningen till präst genomsyras av prästrollens två dimensioner. 
Den ena innebär att samla människor omkring sig till bön 
och vara ett tecken på Guds närvaro mitt i vår bräckliga 
tillvaro. Den andra dimensionen innebär att uppmuntra 
människor till reflektion, engagemang och delaktighet i både 
samhället och i kyrkan. Dessa två dimensioner; det andliga 
ledarskapet och det kommunikativa ledarskapet, rinner som 
två floder genom utbildningen och förverkligas i en vision 
hos prästkandidaten om sin egen roll i kyrkans mission. I 
programmets pedagogiska spår förbereds studenter för en 
yrkesroll som lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan. 
Utbildningen förmedlar studenten en djup förståelse av 
kyrkans teologiska och bibliska tradition, samt ger verktyg 
som gör det möjligt för honom eller henne att kommunicera 
sina kunskaper till andra. Programmet leder till en kandidat-
examen i teologi med inriktning mot östkyrkliga studier samt 
en pastoralexamen eller en yrkesexamen i pastoralt arbete 
Undervisningsspråk engelska. 

Yrkesprogram: Församlingspedagog  
(2 eller 3 år, 120 hp)
En församlingspedagog är en lärare och teolog som spelar 
en nyckelroll i kyrkans liv och utveckling. Pedagogen inspi-
rerar och stimulerar prästerskap och lekfolk till en fördjupad 
förståelse av sin tro samt hur denna kan relateras till världen 
utanför kyrkan. Utbildningen förmedlar studenten en djup 
förståelse av kyrkans teologiska och bibliska tradition, samt 
ger verktyg som gör det möjligt för honom eller henne att 
kommunicera sina kunskaper till andra. Studenter på detta 
program får en teologisk utbildning på masternivå med 
fokus på östkyrkliga studier. Till detta kommer utbildning 
i hur man skapar en säker och stimulerande lärmiljö inom 
en församling eller i ett stift, och hur man kan uppmuntra 
präster och lekfolk att delta i kyrkans liv. Utbildningens mål 
är att studenten ska stå väl rustad för att hjälpa kyrkan att 
möta de utmaningar den står inför idag. Programmet leder 
till en masterexamen i teologi med inriktning mot östkyrk-
liga studier samt en yrkesexamen i pedagogiskt arbete, och 
berättigar till titeln malfono. Undervisningsspråk engelska.

Kandidatprogram i teologi med  
inriktning mot östkyrkliga studier  
(3 år, 180 hp)
Ett treårigt kandidatprogram som ger de studerande gedi-
gen kunskap om ortodox teologi och tradition, och represen-
terar ett första steg in i det vetenskapliga samtalet som ut-
gör fältet östkyrkliga studier. Undervisningsspråk engelska. 

Premasterprogram i östkyrkliga studier  
(1 år, 60 hp)
Ett ettårigt program med syfte att ge dem med annan kandi-
datexamen än adekvat teologisk examen behörighet att läsa 
masterprogrammet i östkyrkiga studier. Undervisningsspråk 
engelska. 

Masterprogram i östkyrkliga studier  
(2 år, 120 hp)
I detta tvååriga masterprogram får studenter fördjupad för-
ståelse och kunskap inom fältet östkyrkliga studier, och lär 
sig att kommunicera på avancerad nivå i det vetenskapliga 
samtalet. Undervisningsspråk engelska.  

Forskarutbildning i östkyrkliga studier  
(240 hp, 4 år)
Forskarutbildning i östkyrkliga studier ges inom områdena 
Östkyrkliga studier, Internationella relationer och ekumenik, 
samt inom Religion, politik och demokrati. Undervisnings-
språk engelska. 

Ikoner: konst och teologi  
(30 hp, 1 år, deltid)
Programmet utforskar ikonernas historia och teologi och 
deras visuella och estetiska egenskaper, både traditionellt 
och samtida. Genom en kombination av akademiska kurser 
(vid EHS) och praktiska målarkurser (på Sankt Ignatios Folk-
högskola) ges möjligheten att både förvärva teoretisk och 
teologisk förståelse, liksom praktisk färdighet i ikonmålning. 
Det går att läsa enbart de akademiska kurserna. Undervis-
ningsspråk engelska. 

Teologiskt program 

Inriktning Östkyrkliga studier
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Teologiskt program 

Inriktning Östkyrkliga studier

HÖSTTERMINÅR VÅRTERMIN
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The Early Church, 7.5 credits
Liturgics, 7.5 credits

History of Religions,  
7.5 credits
Ecclesiology, 7.5 credits

Biblical Studies, 7.5 credits
Interpretation, theory and 
method with paper, 7.5 credits

The Gospel and the Letters  
of Paul, 10 credits
Sacred Texts of Eastern  
Christianity, 5 credits

History of Eastern Christianity: 
Mission and Development,  
7.5 credits
Sanctification of Life:  
Sacraments in the Eastern 
Churches, 7.5 credits

Ecclesiology and Canon Law in 
Eastern Christianity, 7.5 credits
Ecclesiology in Contemporary 
Orthodox Theology, 7.5 credits

Patristic Exegesis, 7.5 credits
Eastern Christian theology, 
7.5 credits

Typicon Decoded, 7.5 credits
Systematic Ecclesiology,  
7.5 credits

Methodology - Eastern  
Christian Studies, 15 credits

Bachelor thesis, 15 credits

Med reservation för ändringar. Alla kurser i programmen ges på engelska.

Eastern Christian liturgies, 
7.5 credits
Patristics and the Great 
Church fathers, 7.5 credits

Introduktion i bysantinsk ortodox  
teologi  (30 hp, 1 år, deltid)
Kursen syftar till att introducera den bysantinska kyrkans liv, 
tro och praktik. Kursen utforskar teologiska ämnen såsom 
frälsning, tradition, antropologi, samt ger kunskap om liturgin, 
det liturgiska året, samt ikoner och helgon. Inom kursen före-
kommer också teman såsom hur askes kan leda till inre fred, 
på vilket sätt äktenskap är en väg för att bli människa, samt 
hur kyrkans kanon har fungerat genom historien. Kursen 
belyser även specifika kyrkor och de utmaningar de står inför  
i dagens samhälle. Undervisningsspråk engelska. 

Introduktion i orientalisk ortodox  
teologi (30 hp, 1 år, deltid)
Kursen undersöker hur kyrkorna formades i mötet med  
islam, och i synnerhet vilken inverkan detta hade på kyrkornas 
självförståelse. Kursen belyser den tidiga osmanska perioden 
med fokus på hur de orientaliska kyrkorna sökte dialog med 
sin omgivande kultur och formulerade en teologi baserad på 
den nya situationen. Kursen fortsätter sedan med den sena 
osmanska perioden som är avgörande för att förstå de orien-
taliska ortodoxa kyrkorna under 1900-talet. Undervisnings-
språk engelska.

Teologiska Högskolan Stockholm (THS) samverkar 
med Stiftelsen Sankt Ignatios om utbildningar inom 
östkyrkliga studier. Tillsammans kan vi erbjuda 
prästutbildning, församlingspedagogutbildning, 
kandidatexamen, masterexamen, doktorsexamen 
samt kortare program – alla inom östkyrkliga 
studier. Vi erbjuder fördjupade studier inom fyra 
kyrkotraditioner: Syrisk-ortodox tradition, Koptisk-
ortodox tradition, Etiopisk-eritreansk ortodox tradi-
tion och Bysantinsk (slavisk och grekisk) ortodox 
tradition.  

Historical Theology with 
Church History, 7.5 credits
Theories and Methods in 
Patristic Studies, 7.5 credits

7
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Masterprogram i Internationella  
relationer och ekumenik (2 år, 120 hp) 
Internationella relationer och ekumenik är ett nytt masterpro-
gram med syfte att utbilda framtida yrkesutövare och forskare 
inom områdena internationella och ekumeniska relationer.  
I programmet utvecklas förmågan att analysera och utveckla 
modeller för relationer mellan kristna gemenskaper, liksom 
relationer med det omgivande samhället och andra religioner.

Examen syftar till att utbilda i att hantera frågor rörande inter-
nationella relationer och ekumenik, inklusive kyrkans diplo-
mati, religiös politik och säkerhet. Utbildningen kvalificerar för 
att arbeta inom yrkesområden såsom ekumeniska relationer 
och utrikesfrågor inom icke-statliga kristna organisationer, 
liksom inom andra internationella organisationer. Undervis-
ningsspråk engelska.

Masterprogram i Relgion, politik och  
demokrati (2 år, 120 hp, on-line)
Det nya masterprogrammet Religion, politik och demokrati 
syftar till att ge framtida yrkesutövare och forskare kunskap och 
förståelse av förhållandet mellan religiösa uppfattningar och 
företeelser och civilsamhället. Utbildningen behandlar inter-
aktionen mellan teologiska idéer, religiös tro och praktik, och 
det moderna sekulära samhället och samtida globaliserings-
processer. Kurserna åskådliggör hur teologi och kyrklig praktik 
relaterar till den ständigt föränderliga sociala och politiska 
omgivningen, hur ideologi (både inom kyrkan och i samhället) 
strukturerar vår uppfattning om det sociala fältet, och hur man 
på ett konstruktivt och kreativt sätt kan engagera sig i sociala 
och politiska sammanhang och demokratiska processer. 

Utbildningen utrustar den studerande med teoretisk kunskap, 
förmåga till kritisk analys och att uttrycka sig i text. Detta är  
viktiga kunskaper för framtida yrken, såsom lärare, pastor/
präst, analytiker och för arbete inom ickestatliga organisationer, 
men även inom opinionsbildning och forskning. Undervisnings-
språk engelska.

THS har ett ettårigt program som leder fram till magister-
examen i teologi, 60 högskolepoäng (hp), samt ett tvåårigt 
program som leder fram till masterexamen i teologi, 120 
högskolepoäng (hp). 

Magister- och masterprogrammen ger kunskaper och fär-
digheter som kan användas i yrken där fördjupad kännedom 
om religion och livsåskådningsfrågor är av vikt, till exempel 
inom religiösa organisationer, civil sektor, media och utbild-
ning. Programmen är även passande som yrkesförberedande 
eller som vidareutbildning för till exempel pastorer, präster 
eller lärare. En examen på avancerad nivå är också forskar-
förberedande. 

Att läsa dessa program i teologi är att utveckla sin förmåga 
att tänka och formulera sig självständigt, kreativt och kritiskt. 
Fördjupad kunskap ger verktyg att analysera och förstå, att 
skapa och utveckla den verksamhet och det sammanhang 
man befinner sig i.

THS kan erbjuda magister- och masterprogram med olika  
inriktning:
•  Teologi med inriktning bibelvetenskap
•  Teologi med inriktning kyrkohistoria
•  Teologi med inriktning praktisk teologi med religions- 
    beteendevetenskap
•  Teologi med inriktning systematisk teologi
•  Teologi med inriktning östkyrkliga studier

I magisterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng 
från magisternivån i examens huvudämne (bibelvetenskap, 
kyrkohistoria, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 
systematisk teologi eller östkyrkliga studier), samt ett examens-
arbete om minst 15 högskolepoäng i huvudämnet. 

I masterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng 
från magisternivån i examens huvudämne och minst 15 hög-
skolepoäng från masternivån i huvudämnet, samt ett examens-
arbete om minst 30 högskolepoäng i huvudämnet.

Från hösten erbjuder THS tillsammans med Johannelunds teolo-
giska högskola en yrkesinriktad magister- masterutbildning. 

 

Magister- och masterprogram

Övergripande THS-masterprogram på engelska



 

Basår och distansstudier
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Om du är intresserad av att fördjupa dig i teologi och religi-
onsvetenskap, men ännu inte har bestämt dig om du vill läsa 
ett helt kandidatprogram, så kan du läsa ett teologiskt basår 
eller enstaka kurser på grundnivå. 

Basår på heltid
Om du läser THS teologiska basår på campus så läser du 
samma kurser som ingår i det första året i teologiprogram-
men för pastorer och präster. 

Efter basåret kan den som vill fortsätta in i något av de pasto-
rala programmen genom att bara göra en anmälan – utan att 
göra någon ny ansökan.

Du kan också läsa de kurser som ingår i basåret som enstaka 
kurs. Vi erbjuder också många andra enstaka kurser på olika 
nivåer.  Dessa hittar du i kurskatalogen på ehs.se och på 
antagning.se 

Basår på halvfart och distans
Många som längtar efter att läsa teologi och religions-
vetenskap vill gärna fortsätta jobba och bo kvar på sin ort, 
åtminstone till att börja med. Därför erbjuder THS en del av 
vårt kursutbud som distanskurser. Då studerar du som regel 
på halvfart. Du som studerar på distans förväntas vara aktiv 
under kursens gång genom att lämna in skrivuppgifter och 
delta i seminarier på kursens nätforum. Kurserna genomförs 
huvudsakligen via nätet, men någon eller några samlingar på 
campus ingår i kurserna. Mötet med lärare och andra studen-
ter ansikte mot ansikte vid kursstart bidrar till att skapa goda 
pedagogiska förutsättningar för diskussioner på distanskur-
sernas nätforum.  

Teologiskt basår på halvfart
Du kan läsa hela det teologiska basåret som distanskurs på 
halvfart under två år. Då läser du de kurser som ingår i första 
året i de teologiska program som är inriktade mot pastor och 
präst. Under läsåret 2020/21 ges kurserna Bibeln och religio-
nerna 15 hp (HT20) och Text, kontext och tolkning 15 hp (VT21) 
som distanskurser och under läsåret 2021/22 ges kurserna 
Teologi- och kyrkohistoria 10 hp och Missionsvetenskap 5 hp 
(HT21) och Att tolka Gud och samhället 15 hp (VT22).

Enstaka kurser på distans
Samtliga distanskurser som ingår i det teologiska programmet 
kan även läsas som enstaka kurs.

För dig som har tidigare teologiska studier ges också kurserna 
Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, Evangelierna och 
breven, icke-språklig (nytestamentlig textkurs), Kyrkliga hand-
lingar i samtiden 7.5 hp samt Gudstjänstens kroppslighet, 7.5 
hp som distanskurser under läsåret.

Dessutom ges distanskurser på engelska som ingår i de öst-
kyrkliga programmen.

HÖSTTERMIN

Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och 
exegetik, 15 hp 

Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp. Missionsvetenskap, 5 hp

Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteende-
vetenskapliga perspektiv, 15 hp

Text, kontext och tolkning, 15 hp

HÖSTTERMIN

VÅRTERMIN

ehs.se

 

Magister- och masterprogram

Yrkesinriktat magister-/masterprogram tillsammans 
med Johannelunds teologiska högskola startar nästa 
gång hösten 2021. Mer info hittar du på vår hemsida 
www.ehs.se

Ledare för kyrka  
i förändring



På THS båda avdelningar Religionsvetenskap och teologi samt 
Östkyrkliga studier erbjuds ett stort antal kurser som kan läsas 
fristående.

Vissa kurser är särskilt anpassade till dig som är upptagen 
dagtid och är då en kombination av distansstudier med någon 
enstaka träff på Campus. Andra kurser går helt på distans. Alla 
våra kurser går på halvfart för att också kunna kombineras med 
andra studier eller yrkesarbete.

Våra spetskompetenta lärare och forskare föreläser på kurser 
från grundnivå upp till forskarnivå.

Det sker ett ständigt utvecklande av kurser som belyser aktuella 
frågor och vi erbjuder återkommande kurser inom våra olika 
ämnesområden.
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TEOLOGI

Forskar- 
utbildning
Allt som har liv växer och utvecklas och människan lär sig 
så länge som hon lever. Det gäller både enskilda personer, 
församlingar och hela kristna samfund. Därför behövs fors-
karutbildning som kan förstå ny kunskap och en förändrad 
verklighet. EHS har examensrätt för licentiat- och doktors-
examen i teologi. Den som har en magister- eller master-
examen i teologi kan ansöka om att doktorera vid EHS 
inom Bibelvetenskap, Praktisk teologi med kyrkohistoria, 
Systematisk teologi eller Östkyrkliga studier. 

På THS forskas inom en mängd områden som berör teo-
logi och mer information om detta finns på vår hemsida. Vi 
strävar efter att forma dynamiska forskarseminarier som 
en god grund för akademisk utveckling och fördjupning. 
För information om ansökan och behörighet, kontakta 
studierektor Josef Forsling (josef.forsling@ehs.se). 

Fristående kurser – en chans att lära 
nytt och mer

Under läsåret 2020-21 kan du exempelvis på svenska studera:
• Samverkan och konflikt. Ekumenik som vision och  
 praktik 7,5 hp
• Människan, skapelsen och den ekologiska krisen 7,5 hp
• Biologi, evolution och teologi 7,5 hp
• Ondskans symbolik 7,5 hp
• Rasism och diskriminering 7,5 hp
• Kyrka i moderniteten 7,5 hp
• Diakoni och socialt arbete i en värld i förändring 7,5 hp
• Kyrkliga handlingar i samtiden 7,5 hp
• Tro och totalitarism - kyrka i Nazi-Tyskland och  
 Sovjetunionen 7,5 hp
• Frikyrkorna och det demokratiska genombrottet 7,5 hp
• Att predika Gamla testamentet 7,5 hp

Och på engelska distans kan du exempelvis studera detta: 
• Christian Art, East and West (I), 7,5 hp
• Theology of Icons, 7,5 hp

 



Så söker du till EHS

EHS samarbetar med ett antal lärosäten i Sydostasien, USA, 
Afrika och Mellanöstern. Under dina studier hos oss har du 
möjlighet att göra en längre eller kortare period utomlands 
som du kan tillgodoräkna som en del av din examen i Sverige. 
Internationella studenter från våra samarbetspartners stu-
derar också på EHS i ett engelskt program och berikar så vår 
studiemiljö.

EHS har framför allt upparbetade kontakter med Emory 
University, Atlanta, USA, och Myanmar Theological Institute, 
Yangoon, Myanmar/Burma. Men du har också möjlighet att 
studera en period vid följande lärosäten: North Park Univer-
sity, Chicago, USA; Wesley Theological Seminary/ American 
University, Washington DC, USA; Union Theological Seminary, 
Manila, Filipinerna; Near East School of Theology, Beirut, 
Libanon, med flera. 

Mer information finns på EHS hemsida www.ehs.se

Ansökan  
görs via www.antagning.se  
Sök på ”Enskilda Högskolan Stockholm”.

Behörighet 
Se respektive program eller kurs på www.ehs.se

Sista ansökningsdag  
för program och kurser höstterminen,  
senast den 15 april. 
Kurser vårterminen, senast den 15 oktober.

Sena ansökningar  
Det går att göra sena ansökningar till kurser och 
program som är öppna för sen anmälan, även om 
anmälningsdagen är passerad (www.antagning.se). 

Studievägledning:  
Mark Sluys, tel 08-564 357 03 
epost: mark.sluys@ehs.se

Studiemedel
Studenter vid EHS har rätt till statliga studiemedel.

Utbildningsledare
Sofia Camnerin, tel 08-564 357 09,  
epost: sofia.camnerin@ehs.se

Terminstider  
Läsåret 2020/2021 
HT20: 200824 - 210117 
VT21: 210118 - 210606
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Studentkåren
Studentkåren värnar om en god studiemiljö och 
bevakar studiefrågor i högskolans beslutande 
organ. Medlemmar får studentlegitimation, rese-
rabatter och bevakning av studentfrågor. 

Studentkåren arrangerar även olika sociala aktivite-
ter. Medlemskap i EHS studentkår är obligatoriskt. 
Mer information om kåren finns på EHS hemsida.

Ta chansen att  
studera utomlands

ehs.se
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Enskilda Högskolan Stockholm 
Teologiska högskolan Stockholm 

Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma 
Tel 08-564 357 00, info@ehs.se, www.ehs.se 

Följ oss på facebook:  
Teologiska högskolan vid Enskilda Högskolan Stockholm

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Campus Bromma och EHS
Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har kandidat-,  
magister- och masterexamen i teologi och mänskliga 
rättigheter samt licentiat- och doktorsexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag 
ett 25-tal lektorer anställda, varav sju docenter och åtta 
professorer. 

EHS är lokaliserad till ett expansivt skolområde i Bromma 
– Campus Bromma. Det ligger nära T-banestationen 
Brommaplan och naturreservatet Judarnskogen. På 
Campus Bromma finns förutom EHS också Bromma 
folkhögskola.

ehs.se


