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Johan Wahlström. Inriktning Pastor

”På EHS har jag i en trygg miljö utmanats av både förelä-
sare och kurskamrater att få en bredare bild av vad kyrka 
och kristen tro kan innebära. I härliga samtal med den rika 
variation av människor som sökt sig till utbildningen har jag 
fått ifrågasätta, hålla med och tänka om beträffande värde-
ringar och världsbilder jag tidigare haft. Allt detta sker i den 
sköna och avslappnade miljön som EHS erbjuder.”

Hallå där!  
Varför EHS?

Sr Shaino Leena Chacko. Östkyrkliga studier

”EHS hjälper oss studenter att tänka kritiskt och att för-
värva de förmågor som krävs för att bli en akademiker. 
Detta sker i en process som utvecklar och uppmuntrar oss 
genom diskussion och hårt arbete tillsammans med alla 
internationellt erkända experter som vår skola besitter 
både på Campus och Online. Allt detta leder till en stor 
entusiasm i våra egna studier och akademiska utveckling. 
Framförallt lär det studenter som mig att tänka utanför 
boxen och på ett konstruktivt-kritiskt sätt.”

Tove-Junia Greneskog. Inriktning Präst

”EHS är en plats där mötet står i centrum. Här samlas 
studenter från olika kyrkotraditioner och bakgrunder 
och tillsammans utvecklas vi i mötet med ny kunskap 
och med varandras perspektiv. Den akademiska utbild-
ningen kompletteras väl av fikarasternas gemenskap 
och intressanta diskussioner. På EHS rustas jag inför 
kommande yrkesliv, såväl av ytterst kompetenta lärare 
som av mina medstudenter. Var jag än så småningom 
hamnar, vet jag att jag har en mycket god teologisk 
grund att stå på.”
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Om EHS
Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har kandidat-,  
magister- och masterexamen i teologi och mänsk-
liga rättigheter samt licentiat- och doktorsexamen  
i teologi.

Ca 1 000 studerar årligen vid EHS och högskolan har 
i dag ett trettiotal disputerade lärare varav en stor 
andel docenter och 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. Det finns även ett 
campus i Södertälje.

Stora frågor 
i trygg miljö!
På vår högskola har vi sagt att all verksamhet skall genom-
syras av en strävan efter hög kvalitet och relevans. Forsk-
ning och utbildning skall utgå från beprövad erfarenhet, ett 
etiskt och vetenskapligt förhållningssätt där nyfikenhet och 
engagemang, medmänsklighet och humor, ett kritiskt och 
kreativt tänkande, samt ett förutsättningslöst kunskaps-
sökande liksom den akademiska friheten är fundamentala 
element. 

Vår högskola skall vara en inkluderande organisation där 
alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religiös överty-
gelse och livsåskådning, sexuell läggning, könsidentitet, 
politisk uppfattning eller funktionsvariation ska vara och 
känna sig välkomna och respekterade. En hållbar samhälls-
utveckling genom en minskad klimatpåverkan är också en 
viktig strävan för högskolan. 

Vi vet att världen behöver kunskap om teologi och religion, 
och vi märker att insikten om de behoven växer i samhället. 
Hos oss kan du fördjupa dig i stora och svåra frågor i en 
trygg miljö och med kvalificerade lärare. 

Vi utbildar blivande präster och pastorer inom olika kyr-
kofamiljer och andra yrkesgrupper. Vi erbjuder fristående 
kurser, magister- masterprogram och doktorandutbildning 
för dig som vill profilera dig eller vidareutbildas. Vi erbjuder 
god studiemiljö med engagerade lärare och framstående 
forskare. På våra två avdelningar Religionsvetenskap och 
teologi samt Östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College) är vi 
specialiserade inom områden som kyrka-samtid, patristik, 
ekoteologi, internationella relationer, bibeltolkning, exis-
tentiell folkhälsa, etik, praktisk teologi, religionspedagogik, 
liturgik, och många andra ämnen. 

Goda pedagogiska förutsättningar för din utbildning ges 
av både kurser på plats och distanskurser. EHS deltar i 
Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med 
lärosäten i USA, Asien och Europa. Enskilda högskolan har 
rötterna i en 150-årig utbildningstradition och idag är EHS 
ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänsk-
liga rättigheter. 

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

Inriktning pastor/präst

Att vara präst 
Att arbeta som präst i Svenska kyrkan innebär att röra sig 
mellan olika sammanhang och att möta människor i livets 
olika skeden. Arbetet innehåller bland annat gudstjänster, 
kyrkliga handlingar, undervisning och själavård. Prästen 
behöver inte minst en teologisk kompetens för att hantera en 
föränderlig värld i relation till en kyrklig tradition. 

För att bli präst i Svenska kyrkan behöver du en master exa-
men eller magisterexamen i teologi/religionsvetenskap.  
Du behöver även bli antagen som prästkandidat i ett stift.          

Efter den akademiska utbildningen vid EHS följer sedan ett års 
avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

Svenska kyrkan har särskilda krav på din akademiska utbild-
ning och dessutom en kurs som ligger vid sidan av den akade-
miska utbildningen. Ska du bli präst i Stockholms stift tillkom-
mer sedan ytterligare krav på kurser.

Att vara pastor 
Att vara pastor är möta människor i livets olika skiften. Det 
är att vara förankrad i sin egen tro och dela med andra. Det 
är att tolka bibeltexter, forma gudstjänster, möta existen-
tiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. En 
pastor kan arbeta i församling, i pionjära projekt, internatio-
nellt eller i institutionssjälavård. Få uppdrag kräver en sådan 
bred kompetens. En bra pastorsutbildning har därför såväl 
teoretisk skärpa som förankring i praktisk verklighet. 

Utbildning med inriktning pastor är ett skräddarsytt pasto-
ralt program vid sidan om de akademiska studierna med 
exempelvis röst- och talteknik och predikoövningar. Den 

student som genomför det fyraåriga kursprogrammet och det 
pastorala programmet kan få en pastoralteologisk examen 
(Master of Divinity). 

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

Även för den som studerar för att tjänstgöra i ett annat sam-
fund ges möjligheter att delta i Andligt forum och gudstjänst-
seminarier. 
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Teologiskt program 

Inriktning östkyrkliga studier

De flesta program erbjuds både som campusundervisning  
och online. Undervisningsspråk engelska.

Pastoral-pedagogiskt program 
(4 år, 180 hp)

Programet möter utbildningsbehovet hos dem som önskar 
verka som präst, diakon eller inom andra uppgifter i den 
ortodoxa kyrkan.

Utbildningen förmedlar en djup förståelse av kyrkans teo-
logiska och bibliska tradition, och rustar studenten för sin 
yrkesroll som teolog och lärare inom den ortodoxa kyrkan. 
Programmet leder till en kandidatexamen i teologi med 
inriktning mot östkyrkliga studier samt en pastoralexamen 
eller en yrkesexamen i pastoralt arbete.

Yrkesprogram: Församlingspedagog 
(2 eller 3 år, 120 hp)

En församlingspedagog är en lärare och teolog som jobbar 
för kyrkans utveckling genom att skapa en trygg lärmiljö i en 
församling eller ett stift. Församlingspedagoger inspirerar 
och stimulerar både prästerskap och lekfolk till delaktighet 
i kyrkans liv, en fördjupad förståelse av sin tro, samt hur 
denna kan relateras till världen utanför kyrkan. Utbildningen 
förmedlar en djup förståelse av kyrkans teologiska och 
bibliska tradition, och rustar studenten för sin yrkesroll som 
teolog och lärare inom den ortodoxa kyrkan. Programmet 
leder till en masterexamen i teologi med inriktning mot öst-
kyrkliga studier samt en yrkesexamen i pedagogiskt arbete, 
och berättigar till titeln malfono.

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 repre-
senterar ett första steg in i det vetenskapliga samtalet inom 
fältet östkyrkliga studier.

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.

Magister- och masterprogram i  
östkyrkliga studier 
(1 år, 60 hp, respektive 2 år, 120 hp) 

Se sidan 7.

Magister- och masterprogram i  
Internationella relationer och ekumenik 
(1 år, 60 hp; respektive 2 år, 120 hp) 

Se sidan 7.

Magister - och masterprogram i Religion,  
politik och demokrati 
(1 år, 60 hp; respektive 2 år, 120 hp)

Se sidan 7.

Forskarutbildning i östkyrkliga studier 
(4 år, 240 hp)

Forskarutbildning i östkyrkliga studier ges inom områdena 
Östkyrkliga studier, Internationella relationer och ekumenik, 
samt inom Religion, politik och demokrati.

Ikoner: konst och teologi 
(1 år, 30 hp, deltid)

Programmet utforskar ikonernas historia och teologi och 
deras visuella och estetiska egenskaper, både traditionella 
och samtida. Kurserna kan ingå i en högskoleexamen.

Tro och liv: i kyrkans tjänst 
(1 år, 30 hp)

I detta ettåriga program läses samma kurser som ingår  
under första året i det Pastoral-pedagogiska programmet. 
Den som sedan vill fortsätta sina studier inom programmet 
gör det genom att anmäla sig till fortsatta studier. Kurserna 
kan ingå i en högskoleexamen. 

I samarbete med Sankt Ignatios College erbjuder 
Avdelningen för Östkyrkliga studier prästutbildning, 
församlingspedagogutbildning, kandidatexamen, 
magisterexamen, masterexamen, doktorsexamen 
samt kortare program – alla inom östkyrkliga studier. 
Vi erbjuder fördjupade studier inom fyra ortodoxa 
kyrkotraditioner: syrisk, koptisk, etiopisk-eritreansk, 
samt bysantinsk (slavisk och grekisk).
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Basår och distansstudier

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 teologiskt basår inriktning religionsvetenskap/
teologi så läser du samma kurser som ingår i det första året i 
teologiprogrammen för pastorer och präster. 

Hösttermin:
• Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria  

och exegetik, 15 hp
• Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
• Missionsvetenskap, 5 hp

Vårtermin:
• Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteende- 

vetenskapliga perspektiv, 15 hp
• Text, kontext och tolkning, 15 hp

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 distans
Många som längtar efter att läsa teologi och religionsveten-
skap vill gärna bo kvar på sin ort, åtminstone till att börja med. 
Därför erbjuder EHS hela basåret och en del av det övriga 
kursutbudet som distanskurser. Du som studerar på distans 
förväntas vara aktiv under kursens gång genom att lämna in 
skrivuppgifter och delta i seminarier på kursens nätforum. 

På EHS 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 eller kvartsfart 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 aktu-
ella frågor och vi erbjuder återkommande kurser inom våra 
olika ämnesområden.

Hela utbudet hittar du i kurskatalogen på ehs.se och på  
antagning.se.

Fristående kurser
Läsåret 2023-24, urval av kurser på svenska:

• Bibeln och 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
• Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5 hp

Läsåret 2023-24, urval av kurser på engelska:

• Biblical Studies, 7.5 hp
• Christian Art, East and West I, 7.5 hp
• Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 hp
• Eastern Christian Liturgics, 7.5 hp
• History of Religions, 7.5 hp
• Patristics: Sources and Methods, 7.5 hp
• The Early Church, 7.5 hp
• Theology of Icons, 7.5 hp
• The Scriptures and Eastern Christianity, 7.5 hp
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Basår och distansstudier

HÖSTTERMINHÖSTTERMIN

Fristående kurser

Magister- och masterprogram i religions- 
vetenskap och teologi
(1 år 60 hp eller 2 år 120 hp)

Vid avdelningen för religionsvetenskap och teologi erbjuds 
ett master- och magisterprogram som ger kunskaper och 
färdigheter inom religionsvetenskap och teologi. En examen 
på programmet förbereder för forskarutbildning inom något 
av ämnesområdena:

• Bibelvetenskap 
• Kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik 
• Praktisk teologi med beteendevetenskap 
• Systematisk teologi

Utbildningen ger också kunskaper som kan användas av olika 
yrkesgrupper där kännedom om religion, teologi, livsåskåd-
ningsfrågor och trossamfundens självförståelse och praktiker 
är av vikt, till exempel inom religiösa organisationer, media 
och utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller 
vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.

Programmet kan antingen leda fram till en masterexamen i 
teologi (120 hp) eller till en magisterexamen i teologi (60 hp). 
I examen anges den ämnesprofil inom vilken examensarbetet 
har skrivits. 

I masterexamen ska ingå kurser om minst 15 hp från avan-
cerad nivå och minst 15 hp inom det ämnesområde som exa-
mensarbetet skrivs samt ett examensarbete om minst 30 hp i 
samma ämne och valda profil (alternativt två examensarbeten 
om 15 hp).

I magisterexamen ingår kurser om minst 15 hp från avancerad 
nivå inom det ämnesområde som examensarbetet skrivs samt 
ett examensarbete om 15 hp.

Varje ämnesområde anger i studieplanen de kurser som stu-
denten förväntas läsa och övriga val som erbjuds. Studenten 
kan också ta kurser från olika ämnesområden så länge som 
tillräckligt många högskolepoäng tas inom det ämnesområde 
som man skriver sitt examensarbete.

Kurserna är kopplade till ämnesgemensamma seminarier 
på avancerad nivå. Seminariedeltagande syftar till att träna 
studenten i att diskutera och samarbeta; göra självständiga, 
kreativa och kritiska bedömningar och tolkningar; självständigt 
och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem.

Magister- och masterprogram

Magister- och masterprogram i  
östkyrkliga studier
(1 år, 60 hp; respektive 2 år, 120 hp)

I detta tvååriga masterprogram ges studenterna kunskap och 
verktyg för att kunna tänka kritiskt och självständigt kring teman 
och ämnen inom östkyrkliga studier. Programmet förbereder 
studenterna för undervisande uppgifter inom kyrkan samt för 
vidare studier på högre nivå (doktorandstudier). Programmet 
erbjuds även som ettårigt magisterprogram. 

Magister- och masterprogram i  
Internationella relationer och ekumenik 
(1 år, 60 hp; respektive 2 år, 120 hp) 

Detta övergripande masterprogram har som syfte att utbilda 
framtida yrkesutövare och forskare inom områdena interna-
tionella och ekumeniska relationer. I programmet utvecklas 
förmågan att analysera och utveckla modeller för relationer mel-
lan 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 diplomati, 
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. Programmet erbjuds 
även som ettårigt magisterprogram.

Magister - och masterprogram i Religion,  
politik och demokrati 
(1 år, 60 hp; respektive 2 år, 120 hp)

Detta tvååriga masterprogram har som syfte att ge kunskap och 
förståelse av förhållandet mellan religiösa uppfattningar och fö-
reteelser och civilsamhället. Utbildningen behandlar interaktio-
nen mellan teologiska idéer, religiös tro och praktik, och det mo-
derna sekulära samhället och samtida globaliseringsprocesser. 
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 kan engagera sig 
i sociala och politiska sammanhang och demokratiska processer.

Detta är viktiga kunskaper för framtida yrken, såsom lärare, 
pastor/präst, analytiker och för arbete inom ickestatliga or-
ganisationer, men även inom opinionsbildning och forskning. 
Programmet erbjuds även som ettårigt magisterprogram.

Östkyrkliga studierReligionsvetenskap & Teologi

Undervisningsspråk engelska.
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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 

Enskilda Högskolan Stockholm - University College Stockholm

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

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

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

Sista anmälningsdag  
för program och kurser höstterminen,  
senast den 17 april. 
Kurser vårterminen, senast den 16 oktober.

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

Så anmäler du dig

Studievägledning 
Religionsvetenskap och teologi: 
Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se

Östkyrkliga studier: 
Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se 

Studiemedel
Studenter vid EHS har rätt till statliga studiemedel.

Terminstider  
Läsåret 2023/2024 
HT23: 230828 - 240114 
VT24: 240115 - 240602

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 studerar också på EHS i ett 
engelskt program och berikar så vår studiemiljö.

Mer information finns på EHS hemsida www.ehs.se

Studera utomlandsForskarutbildning
Vid EHS bedrivs forskarutbildning i teologi inom fyra 
områden: Bibelvetenskap, Praktisk teologi med kyrko-
historia, Systematisk teologi och Östkyrkliga studier.

Grundläggande krav för antagning är att sökanden har 
• avlagt en examen på avancerad nivå, 
• avklarat minst 240 högskolepoäng, varav minst  

60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat 

motsvarande kunskaper.
Utöver grundläggande krav kan i vissa fall särskilda krav 
tillkomma.

Ansökan till forskarutbildningen görs i samband med 
att utbildningsplatser utlyses på EHS hemsida  
www.ehs.se. För mer information om forskarutbild-
ningen se hemsidan under rubriken Forskning, eller 
kontakta studierektor anne-christine.lindvall@ehs.se
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