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1. MÅL 

1.1. Beskrivning av utbildningen på avancerad nivå 

Masterprogrammet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter 
inom religionsvetenskap och teologi. En master- eller magisterexamen på programmet 
förbereder för forskarutbildning inom något av ämnesområdena bibelvetenskap, kyrkohistoria 
med missionsvetenskap och ekumenik, praktisk teologi med beteendevetenskap eller 
systematisk teologi. 

Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om 
religion, teologi, livsåskådningsfrågor 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. 

Masterprogrammet bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på 
grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen inom 
programmet ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå: 

·   väsentligt fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor 

·   väsentligt ökad förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt integrera och 
använda kunskaper 

·   väsentligt ökad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer 

·   väsentligt utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet och kreativitet eller forsknings‐ och utvecklingsarbete 

·   förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt bidra till kunskapsutvecklingen 

·   förmåga att nationellt och internationellt presentera och diskutera sin forskning. 

1.2. Mål enligt nationell examensbeskrivning 

Kunskap och förståelse 

För masterexamen skall studenten: 

·   visa kunskap och förståelse inom religionsvetenskap och teologi inbegripet såväl 
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom ett 
ämnesområde (praktisk ecklesiologi, religionspsykologi, religionspedagogik, 
religionssociologi) samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och 
utvecklingsarbete 
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·   visa väsentligt fördjupad metodkunskap inom en inriktning i praktisk teologi. 

Färdighet och förmåga 

För masterexamen skall studenten: 

·   visa förmåga att kritiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information 

·   visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete 

·   visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, samt 

·   visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete 
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För masterexamen skall studenten: 

·   visa förmåga att inom religionsvetenskap och teologi göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete 

·   visa insikt om det aktuella ämnets möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används 

·   visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling. 

  

2. PROGRAM 
Masterprogrammet ger en kvalificerad och väsentligt fördjupad utbildning i 
religionsvetenskap och teologi och omfattar fyra terminers studier för masterexamen. 
Studenten kan välja att efter ett år avsluta med en magisterexamen.  

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

Studierna avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller minst 15 
högskolepoäng om ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng tidigare genomförts för en 
magisterexamen inom huvudområdet. 

Struktur på utbildningen: 

Programmet är uppbyggt kring kurspaket om 15 högskolepoäng (2 x 7,5 hp) då studenten 
väljer mellan kurser som erbjuds inom de olika ämnesområdena. Varje ämnesområde har i 
studieplanen angivit en lämplig väg avseende kursval. Där framgår också vilka kurser som är 
obligatoriska inom varje ämnesområde. Studenten kan läsa kurser från olika ämnesområden 
så länge som tillräckligt många högskolepoäng (inklusive de obligatoriska kurserna) tas inom 
det ämnesområde där examensarbetet skrivs: 

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

Programmet innehåller en obligatorisk och ämnesövergripande kurs i vetenskapsteori och 
metod (7,5 hp). Inom varje ämnesområde specificeras ytterligare kurser som är obligatoriska. 
För kurser där studentunderlaget är för lågt ges kurserna som litteraturstudier. Deltagande i 
kurserna på avancerad nivå förutsätter samtidigt också obligatorisk närvaro i 
ämnesgemensamma seminarier på avancerad nivå (på campus med möjligheter att delta 
digitalt). 

Termin 1   Kurspaket 1: Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp (obligatorisk) och en kurs 
inom valt ämnesområde 7,5 hp 

                   Kurspaket 2: 2 x 7,5 hp 

Termin 2   Kurspaket 3: 2 x 7,5 hp 

                   Kurspaket 4: 2 x 7,5 hp  alt. Examensarbete 15 hp (magister) 

Termin 3   Kurspaket 5: 2 x 7,5 hp 

                   Kurspaket 6: 2 x 7,5 hp 

  Alt. 

  Utbytesstudier 30 hp   

Termin 4   Examensarbete 30 hp alt. Kurspaket 7: 2 x 7,5 hp och Examensarbete 15 hp 
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Detaljerad information om innehållet i kurspaketen finns i Studieplan för masterprogram i 
religionsvetenskap och teologi vid Enskilda högskolan Stockholm. 

3. BEHÖRIGHET 
Behörig att antas till programmet på avancerad nivå i religionsvetenskap och teologi är den 
som har godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 
högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive 
ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Student med andra relevanta ämnen eller 
motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning. 

Student kan också antas till senare delar av programmet (61–120 hp) efter särskild ansökan, 
under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda. 

Sökande från tidigare utbildningssystem är behörig om den har en kandidatexamen i 
teologi/religionsvetenskap, minst 120 poäng, där minst 100 poäng utgörs av 
religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 10 poäng. Minst 10 poäng i 
religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra 
relevanta ämnen kan antas efter särskild prövning. 

4. EXAMINATION 
Som examination används skriftliga prov (tentamina), PM (skriftliga inlämningsuppgifter), 
olika former av examinatoriska seminarier och examensarbete. Examination av 
examensarbete sker genom momenten uppsatsarbetet i sig, försvar av den, opposition på 
annan students uppsats och aktivt deltagande i övrigt i seminarierna under examensarbetet. 

5. BETYG 
Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs skall som betyg användas något av följande 
betygsgrader: A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = 
Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig. Den som godkänts i 
prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 
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Examensbeskrivning 
Masterprogrammet leder fram till en masterexamen i teologi. I examen anges även den 
ämnesprofil inom vilken examensarbetet har skrivits. Masterexamen uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringarna om 120 högskolepoäng. 

Programmet kan också leda till en magisterexamen i teologi. I examen anges även den 
ämnesprofil inom vilken examensarbetet har skrivits. Magisterexamen uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng inklusive ett examensarbete om 15 
högskolepoäng. 

I masterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng från 400-nivå och minst 15 
högskolepoäng från 500-nivå inom det ämnesområde som examensarbetet skrivs samt ett 
examensarbete om minst 30 högskolepoäng i samma ämne och valda profil, alternativt två 
examensarbeten om 15 högskolepoäng. 

30 högskolepoäng från annat relevant område eller från grundnivå kan ingå i examen.  

I magisterexamen ingår kurser om minst 15 högskolepoäng från 400-nivå inom det 
ämnesområde som examensarbetet skrivs samt ett examensarbete om 15 högskolepoäng. 

15 högskolepoäng från annat relevant område eller från grundnivå kan ingå i examen.  

 


