Välkommen till vår behörighets
givande kyrkoherdeutbildning!
Examinator

Vi riktar oss till dig som kan tänka dig att ha en
ledande befattning inom Svenska kyrkan och vill lära
dig mer om ledarskap.
Utbildningen tar bland annat upp organisation och
identitet, ledarskap och arbetsmiljö, juridik, och
ekonomi kopplat till arbetsmiljö, ledarskap och
konflikthantering.
Svenska kyrkans utbildningsinstitut har tillsammans
med Företagsekonomiska institutionen på Uppsala
Universitet från och med vårterminen 2018 utformat
den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen för
följande stift och organisatoriska enheter: Härnösand, Karlstad, Luleå, Skara, Stockholm, Strängnäs,
Uppsala, Visby, Västerås, kyrkokansliet och Svenska
kyrkans utbildningsinstitut.
Välkommen att läsa mer och ansöka till kursen 2020!
Välsignelser
Maggie Signäs, kursansvarig

Sista ansökningsdatum 15 september 2019

Jaan Grünberg
Universitetslektor företagsekonomi vid
Uppsala Universitet.
Jaans forskning
handlar om styrning
i stora komplexa
organisationer.
Framförallt har han
studerat företag,
men även organisationer inom offentlig sektor. Nyligen
utkom boken Corporate Governance
in Action där Jaan är en av medförfattarna. Jaan undervisar inom
områdena organisation och ledarskap och har lång erfarenhet av såväl
grundstudenter som yrkesverksamma
deltagare.
Huvudlärare
Thomas Ekstrand
Docent och lektor i systematisk teologi
vid Uppsala Universitet.
Hans forskning är
inriktad mot frågor
som rör Svenska
kyrkans identitet
som luthersk folkkyrka och folkkyrkotankens historia.
Han har också studerat luthersk
rättfärdiggörelselära och teologiska
perspektiv på Svenska kyrkans roll
som välfärdsaktör. Dessutom har han
intresserat sig för skärningspunkten
mellan teologi och samhällsvetenskap i det tidiga 1900-talets Tyskland
och hur det reflekteras i Max Webers
tänkande.
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Behörighetsgivande
kyrkoherdeutbildning
Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut inbjuder till behörighets-givande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller
arbetsledande komministrar.
Kyrkligt ledarskap omfattande 15 högskolepoäng. Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt
chef- och ledarskap i Svenska kyrkan.
Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig
till tjänst som kyrkoherde är den komminister som genomgått den
Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen och tagit ut examen. Det
innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen
ska vara genomförd för att en komminister ska kunna bli behörighetsförklarad som sökande till kyrkoherdetjänst.
Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Uppsala Universitet och Lunds
Universitet.

Du som söker…
• kan tänka dig ha en
ledande befattning i
Svenska kyrkan.
• är nyfiken på och vill lära
dig mer om ledarskap.

Behörighet
För att vara behörig att
antas till utbildningen, ska
du ha varit anställd som
präst i Svenska kyrkan i
minst två år. Ansökan
skickas till ditt stift som
ansvarar för antagning.

Innehåll
• Organisationskunskap – om styrning
och ledning av organisationer
generellt och Svenska kyrkan
specifikt.
• Ledarskap i teori och praktik.
• Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
• Kommunikation, grupprocesser,
konflikthantering och
verksamhetsutveckling.
Dessa områden belyses ur ett teoretiskt perspektiv, med inblick i aktuell
forskning.
Dessutom ges utrymme till reflektion
och tillämpning av teorier kring egna
och andras erfarenheter från församling/pastorat.
Omfattning
Utbildningen består av fyra moduler
om vardera tre dagar, så sammanlagt
12 heldagar. Du som vill har möjlig
heten att bo på internat under kursdagarna.
Kursen omfattar 10 veckors studier,
15 högskolepoäng på avancerad nivå.
I det egna arbetet ingår litteratur-
studier och PM-skrivande samt aktivt
deltagande i diskussioner och samtal.
Beräkna en arbetsdag i veckan för
självstudier.

Utbildningen är en möjlighet att förbereda sig för en kommande kyrkoherdetjänst alternativt komministertjänst
med arbetsledande ansvar.
Kostnader
Denna utbildning är en investering
Svenska Kyrkan gör i dig, därför är det
viktigt att du deltar aktivt i undervisningstillfällena samt slutför examinationen.
De faktiska kostnaderna fördelar sig
enligt följande:
• Svenska kyrkan på nationell
nivå bekostar utbildningen och
kursledare.
• Stiftet bekostar internat, resor
och litteratur.
• Arbetsgivaren bidrar med att
deltagaren får genomgå de delar
av utbildningen som är internat
i sin tjänst.
• Den enskilda prästen svarar själv,
utan ersättning, för inläsning och
arbete med skrivuppgifter.
Examination
Examinator vid respektive universitet
är ansvarig för examination. För att
kunna tillgodoräkna sig utbildningen
i en behörighetsprövning för kyrko
herdetjänst krävs godkänt resultat av
hela utbildningen.

Ansökan
Din ansökan ska bestå av följande
handlingar:
• Ansökningsblankett (finns på
stiftets intranät).
• Personligt brev där du beskriver dig
själv, din syn på kyrkligt ledarskap
och varför du vill gå utbildningen
(max en A4-sida).
• Rekommendationsbrev från
närmaste kyrkoherde, vilket också
är ett medgivande att du kan delta i
kursen.
• Ansökan görs digitalt på blanketten
som finns på nätet. Där framgår
också när ansökan ska vara
stiftskansliet tillhanda.
Urval och antagning
Antagning till utbildningen görs av respektive stift. En jämn könsfördelning
liksom en jämn fördelning mellan stora
och små pastorat eftersträvas.
Undantag
Den som gått annan chefs- och ledar
skapsutbildning med inriktning mot
trossamfund eller motsvarande kan
medges undantag. Exempel är pedagogisk magisterexamen med inriktning
mot trossamfund (60 högskolepoäng)
och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations utbildning inom chefs- och
ledarskapsutveckling (30 poäng).
Det är domkapitlet i respektive stift
som behörighetsförklarar sökande till
kyrkoherdetjänst.
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Behörighetsgivande
kyrkoherdeutbildning,
Uppsala Universitet i
samverkan med Svenska
kyrkans utbildningsinstitut.
Kursen innehåller fyra
internat som är en del av
examinationen och närvaro
är därför obligatorisk.

Datum för kursmoduler
2020
27–29 januari, 2020
4–6 maj, 2020
7–9 september, 2020
2–4 november, 2020
Examination:
4 november, 2020

Examinator
Jaan Grünberg, Univer
sitetslektor företagsekonomi, Uppsala Universitet.
Huvudlärare
Thomas Ekstrand,
Docent och lektor i
systematisk teologi,
Uppsala Universitet.

Kursansvarig
Maggie Signäs, Lärare i
Pastoralteologi
Kursledare
Olof Norberg, Stifts
adjunkt, Uppsala stift
Kursplats
Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Sista ansökningsdatum
15 september, 2019

