BEHÖRIGHETSREGLER - PRÄST
För dig som studerar till präst enligt 2013 års studieordning samt
övergångsregler för den som studerat enligt tidigare utbildningsordning
UTBILDNING TILL PRÄST
För att bli präst måste du bli antagen som präst av en biskop i ett stift. Därutöver krävs en
fackutbildning från universitet och högskola, vidare att du har fullgjort vissa stiftsförlagda
utbildningsmoment samt att du gått pastoralteologisk grundkurs, PG, och ett avslutande
pastoralteologiskt år på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Därefter vigs du till präst i ett stift. Efter
prästvigningen tjänstgör du under ett år som pastorsadjunkt i det stift du vigts.
PRÄST ENLIGT 2013 ÅRS UTBILDNINSORDNING
Pastoralteologisk grundkurs, PG
Efter att du antagits som prästkandidat i ett stift läser du en grundläggande pastoralteologisk
grundkurs, PG, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Kursen kan läsas i vid någon av
utbildningsinstitutets studieorter i Lund eller Uppsala, alternativt vissa terminen även i Göteborg och
Umeå.
För tillträde till pastoralteologisk grundkurs krävs


30 hp baskurs/grundkurs/översiktskurs i ämnet religionsvetenskap



att du är antagen som prästkandidat i ett stift

Fackutbildning vid högskola eller universitet
För tillträde till pastoralteologiskt slutår krävs
 Lägst magisterexamen med huvudområde inom kunskapsområdet
teologi/religionsvetenskap
240 hp (180hp+60 hp)
 Ytterligare högskolepoäng inom området
teologi/religionsvetenskap
15 hp
 Godkänd pastoralteologisk grundkurs (PG)
I de akademiska studierna ska ingå:






Religionsvetenskap, baskurs/grundkurs/översiktskurs
Bibelvetenskap, där minst 30 hp i åtminstone det ena av
Gamla och Nya testamentets exegetik ska läsas med
språklig inriktning
Tros- och livsåskådningsvetenskap/Systematisk teologi
Kursen Svenska kyrkans tro och liv

30 hp

60 hp
30hp
15 hp

I examen (omfattande 240 hp) får ingå högst 30 hp i ämne som inte hör till kunskapsområdet
teologi/religionsvetenskap.

Stiftsförlagda utbildningsmoment
I ett Biskops- och domkapitelsintyg intygas att du fullgjort de stiftsförlagda utbildningsmoment samt
i övrigt uppfyller nedanstående krav:







är antagen som prästkandidat efter avslutad lämplighetsprövning
har fullgjort 8 veckors församlingspraktik
har fullgjort stiftets anordnade Mötesplats mellan stift och student
har genomgått egen själavård/persongenomgång
är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan
är villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller i Svenska kyrkan

ÖVERGÅNGSREGLER – PRÄST ENLIGT TIDIGARE STUDIEORDNINGAR
För blivande präster som påbörjat sina akademiska studier tidigare än den 1 augusti
2013 gäller för att bli behörig till det pastoralteologiska slutåret olika

övergångsregler beroende på när studierna påbörjats och/eller när en
religionsvetenskaplig/teologisk examen tagits ut.

2007 års studieordning
Studieordningen gäller för den som påbörjat sina studier i religionsvetenskap/teologi efter
den 1 juli 2007 och före 1 augusti 2013. För att antas till pastoralteologisk sluttermin krävs:
Fackutbildning/Högskolepoäng
Religionsvetenskap/Teologie kandidatexamen
Övriga religionsvetenskapliga/teologiska akademiska poäng
Pastoralteologisk kurs A, B och C (med eller utan högskolepoäng)

180
75
(45)

Akademiska krav. I ovan nämnda högskolepoäng ska ingå:
Religionsvetenskap/teologis, bas-/grundkurs
30
Bibelvetenskap, GT och NT, varav ett med språklig inriktning
60
Svenska kyrkans tro och liv i historia och nutid, spiritualitet och
30
plats i samhällslivet, religionernas roll i det mångkulturella Sverige.
Kristen troslära, företrädesvis fornkyrklig och luthersk teologi
15
Religionspedagogik
15
Hermeneutik
15
Totalt 30 hp i annat ämne än religionsvetenskap/teologi får ingå i den totala
summan av högskolepoäng. Dessa ska räknas in i teologie kandidatexamen.
Biskops- och domkapitelsintyg som intygar att du:






är antagen som prästkandidat efter avslutad lämplighetsprövning
har fullgjort 8 veckors församlingspraktik
har fullgjort stiftets anordnade Parallell kursverksamhet/Mötesplats mellan stift och
student
har genomgått egen själavård/persongenomgång




är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan
är villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller i Svenska kyrkan

Övergångsregler för studenter med 2007 års studieordning
Alternativ I



Kraven från 2007 års studieordning kvarstår när det gäller de akademiska kurserna
om studenten fullföljer studierna enligt denna ordning.



Pastoralteologisk kurs A (PA-kursen), med eller utan poäng, är likvärdig med den PAkurs som ges enligt utbildningsordning 2013



Den som har gått PA-kurs, men inte gått PB- och PC-kurs, ska ha fullgjort 8 veckors
församlingspraktik.



PB- och PC-kurserna motsvarar första terminen av ett slutår. Den som har gått båda
dessa kurser kan söka direkt till slutterminen, det vill säga andra terminen av slutåret.



Den som har gått endast PB- eller PC-kurs ska gå hela det avslutande
pastoralteologiska året, samt ska ha fullgjort 4 veckors församlingspraktik.

Alternativ II

Den student som så önskar, kan gå över från 2007 års studieordning till 2013 års
studieordning och följer då helt 2013 års utbildningsordning, även när det gäller de
akademiska kraven och församlingspraktiken.

Övergångsregler för studerande som följer 1993, 1984, 1977 eller 1973 års
studieordning
Den som har påbörjat en utbildning vid universitet/högskola före den 1 juni 2007 har rätt att ta ut en
examen enligt de äldre bestämmelserna till och med den 30 juni 2015.

Övergångsregler 1993 års studieordning
Studieordningen gäller för den som har en examen i religionsvetenskap/teologi enligt 1993
års studieordning.
För att antas till slutår krävs

Poäng

Teologie kandidatexamen
Övergångsregel:
Svenska kyrkans grundkurs (20 veckor), uttagen senast
vårterminen 2015 alternativt Pastoralteologisk kurs A
(10 veckor) och ytterligare 15 högskolepoäng teologi.

160

Akademiska krav. I ovan nämnda högskolepoäng ska ingå:
Religionsvetenskap/teologi, bas-/grundkurs

Högskolepoäng
240
(30)
(30)

20/40

30/60

Bibelvetenskap, GT och NT, varav ett med
språklig inriktning
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Svenska kyrkans tro och liv

40

60

20
10

30
15

Biskops- och domkapitelsintyg som visar att du
 är antagen som prästkandidat efter avslutad lämplighetsprövning
 har fullgjort minst 8 veckors församlingspraktik
 har fullgjort stiftets anordnade Parallell kursverksamhet/Mötesplats mellan stift och student
 har genomgått egen själavård/persongenomgång
 är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan
 är villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller i Svenska kyrkan

1984 års studieordning
Studieordningen gäller för den som har tagit en examen i religionsvetenskap/teologi enligt 1984 års
studieordning.
För att antas till pastoralteologiskt slutår krävs:

Poäng

Högskoleexamen på religionsvetenskaplig linje, särskild gren
Övergångsregel: Pastoralteologisk kurs A (10 veckor)
och Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng

160

240
30

10
10
40

15
15
60

10
10

15
15

Akademiska krav. I ovan nämnda högskolepoäng ska ingå:
Religionshistoria och religionsfenomenologi
Religionsbeteendevetenskap
Bibelvetenskap, GT och NT, varav ett med språklig inriktning
Alt 1: 30 språklig + 10 icke språklig
Alt 2: 20 GT språklig + 20 NT icke-språklig
Alt 3: 20 GT språklig + 10 NT icke-språklig + 10 hermeneutik
Kristendomens historia
Tros- och livsåskådningsvetenskap

Högskolepoäng

Biskops- och domkapitelsintyg som visar att du:







är antagen som prästkandidat efter avslutad lämplighetsprövning
har fullgjort minst 8 veckors församlingspraktik
har fullgjort stiftets anordnade Parallell kursverksamhet/Mötesplats mellan stift och student
har genomgått egen själavård/persongenomgång
är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan
är villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller i Svenska kyrkan

1977 års studieordning
Studieordningen gäller för den som tagit en examen i religionsvetenskap/teologi enligt 1977 års
studieordning.
För att antas till pastoralteologiskt slutår

Poäng

Högskolepoäng

Högskoleexamen på religionsvetenskaplig linje
140
210
Övergångsregel: Från höstterminen 2015 krävs
Pastoralteologisk kurs A (10 veckor)och
Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp.
Från höstterminen 2015 krävs också ytterligare
30 högskolepoäng eller motsvarande akademiska poäng inom religionsvetenskap/teologi.
Akademiska krav. I ovan nämnda högskolepoäng ska ingå:
Bibelvetenskap, GT eller NT språklig inriktning
Kristendomens historia
Tros- och livsåskådningsvetenskap

Biskops- och domkapitelsintyg som visar att du






är antagen som prästkandidat efter avslutad lämplighetsprövning
har fullgjort minst 8 veckors församlingspraktik
har fullgjort stiftets anordnade Parallell kursverksamhet/Mötesplats mellan stift och student
har genomgått egen själavård/persongenomgång
är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan

 är villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller i Svenska kyrkan
1973 års studieordning eller tidigare
Studieordningen gäller för den som tagit en examen i religionsvetenskap/teologi enligt 1973 års
studieordning.
För att antas till pastoralteologiskt slutår krävs:
Teologie kandidatexamen
Övergångsregel: Från höstterminen 2015 krävs
Pastoralteologisk kurs A (10 veckor) och Svenska
kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng.
Från höstterminen 2015 krävs också ytterligare
30 högskolepoäng eller motsvarande
akademiska poäng inom religionsvetenskap/teologi.

Poäng
140

Högskolepoäng
210

Akademiska krav. I ovan nämnda högskolepoäng ska ingå:
Bibelvetenskap, GT eller NT språklig inriktning
Kristendomens historia
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Biskops- och domkapitelsintyg som visar att du:
 är antagen som prästkandidat efter avslutad lämplighetsprövning
 har fullgjort minst 8 veckors församlingspraktik
 har fullgjort stiftets anordnade Parallell kursverksamhet/Mötesplats mellan stift och student
 har genomgått egen själavård/persongenomgång
 är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan
 är villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller i Svenska kyrkan

