Distanskursschema Teologi höstterminen 2018
(gäller kurser på svenska)
För samtliga kurser gäller att alla antagna omkring den 15 augusti kommer att få inbjudan till kurshemsida i
Canvas. Inbjudan kommer från e-postadressen notifications@instructure.com
Du kommer också att få ett mail från kursadministrator@ths.se med instruktioner om hur du svarar på inbjudan
och loggar in i Canvas.

Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15hp


Måndag 27 aug kursstart i kursplattformen Canvas.



Måndag 3 sep 10.00–16.30 – kursupptakt på plats på Teologiska högskolan. Kursintroduktion, delkurs
1, Religionshistoria. Den som inte registrerat sig direkt i Ladok kan registrera sig vid detta tillfälle. Kom
ihåg att ta med legitimation.



Fredag 28 sep 9.00–12.00 Salstentamen, delkurs 1. 14.00–16.30 Kursintroduktion, delkurs 2, Gamla
testamentet.



Måndag 5 nov 9.00–12.00 Salstentamen, delkurs 2. 14.00–16.30 Kursintroduktion, delkurs 3, Nya
testamentet.



Fredag 14 dec 9.00–12.00 Salstentamen, delkurs 3. 14.00–16.30 Kursintroduktion, delkurs 4,
Österländska religioner.



Onsdag 16 januari 9.00–fredag 18 januari 16.00 Hemtentamen delkurs 4, Österländska religioner.

Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15hp


Måndag 27 aug kursstart i kursplattformen Canvas.



Fredag 31 aug 10.00–16.30 – kursupptakt på plats på Teologiska högskolan Stockholm. Den som inte
registrerat sig direkt i Ladok kan registrera sig vid detta tillfälle. Kom ihåg att ta med legitimation.
Eftermiddagen innehåller ett fältstudium med besök på Norra begravningsplatsen. (Reservdag 6 sep.)



Onsdag 10 okt 9.00–torsdag 11 okt 20.00. Fältstudium med besök i olika kyrkor och kyrkohistoriskt
intressanta miljöer i Uppsala (enkel övernattning ordnas). Resa från Stockholm samordnas för dem som
önskar. (Reservdagar 17-18 okt, samma tider.)



Fredag 12 okt 8.00-09.30. Redovisning av fältstudiet. (Reservdag 19 okt 10.00-11.30.)



Vecka 43 (exakt tid meddelas i kursen) Hemtentamen Del 1, Kristendomen i Sverige.



Vecka 48 (exakt tid meddelas i kursen) Hemtentamen Del 2, Religion i det nya Sverige.



Vecka 03/2019 (exakt tid meddelas i kursen) Hemtentamen Del 3, Teologi i det moderna Sverige.

Observera att fältstudierna är obligatoriska delar av kursen som ska genomföras i sin helhet, och som inte kan
ersättas av andra moment. De reservdagar som anges ovan är de dagar fältstudierna genomförs i den parallella
campuskursen. Den som inte genomför fältstudierna under dessa dagar hänvisas till nästa kursomgång, läsåret
2019/20.

Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs 15 hp


Måndag 27 aug kursstart i kursplattformen Canvas.



Måndag 27 aug 13.00-16.30 – kursupptakt på plats på Teologiska högskolan Stockholm. Den som inte
registrerat sig direkt i Ladok kan registrera sig vid detta tillfälle. Kom ihåg att ta med legitimation.



Fredag 5 okt 9.00–12.00 Salstentamen, delkurs 1, Religionssociologi. 14.00–16.30 Kursintroduktion,
delkurs 2, Religionspsykologi.



Måndag 23 nov 9.00–12.00 Salstentamen, delkurs 2, Religionspsykologi.14.00–16.30 Kursintroduktion,
delkurs 3, Etik.



Fredag 5 okt 9.00–12.00 Salstentamen, delkurs 3, Etik. (Kan genomföras på annan ort.)

Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5hp


Måndag 27 aug kursstart i kursplattformen Canvas.



Fredag 14 sep 10.00–16.30 seminariedag på plats på Teologiska högskolan. Den som inte registrerat
sig direkt i Ladok kan registrera sig vid detta tillfälle. Kom ihåg att ta med legitimation.



Fredag 7 dec 10.00–16.30 seminariedag på plats på Teologiska högskolan.



Avslutande hemtentamen under vecka 3, 2019. Exakt tid meddelas under kursen.

