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Plugga på THS!

Katrina Stephan. Inriktning Pastor

Jimmy Tåli. Inriktning Präst
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- Som teologistudent med läs och skriv-
svårigheter gör THS det möjligt för mig att 
klara av mina akademiska studier med rätt 

hjälpmedel och engagerade lärare. Här finns 
en unik studiemiljö där lärare fikar med stu-
denter och berikar intressanta diskussioner 
och givande samtal utöver föreläsningarna. 

- THS är en speciell plats att studera teologi 
på. I gemenskapen med framtida pastorer 

och präster får jag möjligheten att reflektera 
över teologi i relation till andra kyrkotraditio-
ner än min egen. Detta har gett mig verktyg 

för ekumeniska samtal och skapat en djupare 
förståelse av min egna teologiska tradition.

Hallå där! Varför THS?

Alla människor bär på existentiella frågor. Religion är en dimension i 
alla samhällen. Moral och etik utgör grund för beslut på många olika 
nivåer. I en allt mer globaliserad värld möts och ibland krockar värde-
ringar, tankeparadigm och trosuppfattningar. Sverige är ett mångkul-
turellt och mångreligiöst samhälle, där religion blir allt mer synlig. I 
takt med nya utmaningar som exempelvis inom klimat och migration 
behövs tolkningskompetens och samtidsanalys. 

På Teologiska högskolan Stockholm (THS) vid Enskilda Högskolan 
Stockholm (EHS) har vi toppkompetens som svarar mot dessa utma-
ningar. Vi utbildar blivande präster och pastorer inom olika kyrkofamil-
jer, och andra yrkesgrupper i teologi och religionsvetenskap. Vi erbju-
der god studiemiljö med engagerade lärare och framstående forskare. 
De har spetskompetens i kyrkohistoria, bibelvetenskap, östkyrkliga 
studier, systematisk teologi, filosofi, etik, religionshistoria, religionsbe-
teendevetenskap (religionssociologi och religionspsykologi), existentiell 
folkhälsa, praktisk teologi, mänskliga rättigheter, religionspedagogik, 
röst- och talteknik, och andra ämnen. Du kan studera på THS alltifrån 
en enstaka kurs upp till forskarutbildning.

Att läsa kurser på plats ger bäst pedagogiska förutsättningar för din 
utveckling, men om du behöver läsa kurser på distans har vi ett antal 
kurser tillgängliga som distanskurser. Det finns även goda möjligheter 
att genomföra delar av utbildningen utomlands. EHS deltar i Erasmus-
samarbetet och har avtal om studentutbyte med lärosäten i USA, Asien 
och Europa. EHS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och 
är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga 
rättigheter. Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att 
göra det!

Sofia Camnerin
Utbildningsledare och biträdande rektor Teologi/religionsvetenskap

ehs.se



Teologiskt program 

Inriktning Pastor

Bibeln & 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
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi  & 
homiletik, 15 hp

Examensarbete (kandidat), 15 hp
Valfria kurser, 15 hp. Möjlighet att göra utbytester-
min eller ta kurser vid våra samarbetsuniversitet.
Tillämpad ecklesiologi i  
mångfaldssamhälle, 10 hp

Equmeniakyrkans historia och identitet, 15 hp Tillämp rel.psyk. i 
krissituationer, 5 hp

Valfria kurser, 15 hp

HÖSTTERMINÅR VÅRTERMIN
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Examensarbete (magister) eller valfria kurser, 15 hp
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Att vara pastor är få möta människor i livets olika situationer 
och skiften. Det är att gå med, ibland före, ibland bakom. Det 
är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela med 
andra. Att vara pastor är att kunna tolka och tyda bibeltex-
ter, forma gudstjänster, leda församling och grupper, möta 
existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. 
Som pastor kan man arbeta i församling, i pionjära projekt, 
i internationella samarbetskyrkor eller i institutionssjälavård 
som fängelsepastor eller skolpastor. Få uppdrag kräver en 
sådan bred kompetens. Därför måste en bra pastorsutbildning 
ha både bredd och fördjupning, såväl teoretisk skärpa som 
förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna 
som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i 
församling och är pastorer.

Utbildningen med inriktningen pastor erbjuder även ett 
skräddarsytt pastoralt program som exempelvis innehåller 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), röst- och talteknik och 
predikoövningar. Den student som genomför det fyraåriga 

Så här ser grundstrukturen ut för kursprogrammet (240 hp) under fyra år: 

TEOLOGI

kursprogrammet tillsammans med hela det pastorala  
programmet kan få en pastoralteologisk examen (Master  
of Divinity). 

Det teologiska programmet – inriktning pastor – är öppet 
för alla. För pastorskandidater i Equmeniakyrkan är även det 
pastorala programmet obligatoriskt. 

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

För den som studerar för att arbeta i annat kyrkosamfund 
gäller att THS erbjuder gratis deltagande i Andligt forum och 
gudstjänstseminarier i det pastorala programmet. För andra 
moment, t ex samtal för personlig bearbetning, gäller att 
studenten själv eller respektive kyrkosamfund får ordna och 
betala kostnader för den som önskar dessa moment.
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Att vara präst är att ha livet som yrke. Det är omväxlande och 
engagerande. Prästen möter människor i livets olika skeden 
för att dela tro och hopp. I församlingen är gudstjänsten cent- 
rum och det som ger pulsen. Att döpa, konfirmera, viga och 
begrava hör till prästens unika uppgifter. 

Kyrkan söker ständigt nya möjligheter att gestalta evangeliet i 
både ord och handling. Fängelsepräst, sjukhuspräst, polis-
präst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför 
församlingen. 

Att arbeta som präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall 
som handlar om livshållning och personlig tro. Få uppdrag 
kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra ut-
bildning till präst ha både bredd och fördjupning, och såväl 
teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. 
Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfaren-

het av att arbeta i församling och några är präster i Svenska 
kyrkan.

För den som vill bli präst i Svenska kyrkan gäller 255 högskole-
poäng (hp) i akademiska studier som ska innefatta kandidat- 
och magisterexamen. Under de akademiska studierna läses 
även en kurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. 
Efter avslutade akademiska studier följer ett års utbildning vid 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

För att slutföra sin utbildning till präst måste studenten vara 
antagen som prästkandidat i Svenska kyrkan. För hjälp och 
vägledning under studietiden har studenten kontakt med sitt 
stift. På THS finns en svenskkyrklig teologgrupp med en kaplan 
som är präst i Svenska kyrkan. Läs mer om hur du utbildar dig 
till präst på Svenska kyrkans hemsida.

Så här ser grundstrukturen ut för hela prästprogrammet (255 hp) på THS:

Bibeln & 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
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hp

Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi,  & 
homiletik, 15 hp

Examensarbete (kandidat), 15 hp
Pastoralteologisk grundkurs, Uppsala

Storstadsteologi, 10 hpSvenska kyrkans tro & liv, 15 hp Tillämp rel.psyk. i 
krissituationer, 5 hp

Valfria kurser, 15 hp

HÖSTTERMINÅR VÅRTERMIN
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Magisterkurser, 15 hp

Examensarbete (magister), 15 hp
Magisterkurser, 15 hp

5
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Teologiskt program 

Inriktning Präst
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Pastoralt program för vigning till präst (4 år)

Utbildningen till präst genomsyras av prästrollens två dimen-
sioner. Den ena innebär att samla människor omkring sig till 
bön och vara ett tecken på Guds närvaro mitt i vår bräckliga 
tillvaro. Den andra dimensionen innebär att uppmuntra 
människor till reflektion, engagemang och delaktighet i både 
samhället och i kyrkan. Dessa två dimensioner; det andliga 
ledarskapet och det kommunikativa ledarskapet, rinner som 
två floder genom utbildningen och förverkligas i en vision 
hos prästkandidaten om sin egen roll i kyrkans mission inför 
sin vigning. Programmet leder till en kandidatexamen i teo-
logi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen 
i pastoralt arbete. Examen leder inte automatiskt till vigning 
i en ortodox kyrka utan det slutgiltiga beslutet vilar helt och 
fullt på biskopen i respektive kyrka.

Pedagogiskt program – (6 år, 3 år eller 2 år)

I detta program förbereds studenter för en yrkesroll som 
lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan. Utbildningen 
förmedlar en djup förståelse av den ortodoxa kyrkans spiri-
tualitet och lära, och lägger en stark grund inom östkyrkliga 
studier och religionspedagogik genom att kombinera veten-
skapliga studier med pedagogisk-praktisk ledarskapsträning. 
Programmet kan läsas som en kombinerad kandidat- och 
masterutbildning om 6 år, eller som en påbyggnadsutbild-
ning efter kandidatexamen om 2 år på masternivå. Den kan 
också läsas som en påbyggnadsutbildning om tre år för den 
som har en kandidatutbildning inom annat ämne än teologi, 
men inom humaniora.

Kandidatprogram i teologi – inriktning  
östkyrkliga studier (deltid/heltid 4 år)

Ett treårigt kandidatprogram som ger studenter gedigna 
kunskaper om de ortodoxa kyrkorna och representerar ett 
första steg in i det vetenskapliga samtalet som utgör fältet 
östkyrkliga studier.

Masterprogram i östkyrkliga studier (2 år)

I detta tvååriga mastersprogram får studenter en fördjupad 
förståelse inom fältet östkyrkliga studier och lär sig kommu-
nicera på en avancerad nivå i det vetenskapliga samtalet.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i östkyrkliga studier omfattar 240 hp  
(4 år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Teologiskt program 

Inriktning Östkyrkliga studier

Teologiska Högskolan Stockholm (THS)  samverkar 
med Stiftelsen Sankt Ignatios om utbildningar inom 
Östkyrkliga Studier. Tillsammans kan vi erbjuda 
prästutbildning, församlingspedagogutbildning, 
kandidatexamen, masterexamen och doktorsexa-
men – alla inom Östkyrkliga studier. Vi erbjuder 
fördjupade studier inom fem kyrkotraditioner; 
Syrisk-ortodox tradition, Koptisk-ortodox tradition, 
Etiopisk-eritreansk ortodox tradition, Bysantinsk 
(Slavisk och Grekisk) ortodox tradition samt Öst-
erns kyrkotradition (Church of the East). 



SANKT
IGNATIOS
ANDLIGA
AKADEMI

EHS har kandidat-, magister- och masterexamen i teologi 
och mänskliga rättigheter samt licentiat- och doktorsexa-
men i teologi.

500–600 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag 
ett 20-tal lektorer anställda, varav ett flertal med docent-
kompetens. Fem professorer är också verksamma vid 
högskolan.
 

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) är lokaliserad till ett 
expansivt skolområde i Bromma – Campus Bromma. Det 
ligger nära T-banestationen Brommaplan och naturreser-
vatet Judarnskogen. På Campus Bromma finns förutom 
EHS också Bromma folkhögskola.

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teo-
logi/religionsvetenskap. EHS blev pionjär genom att 1997 
vara den första högskolan att erbjuda ett tvärvetenskapligt 
utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. 
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Campus Bromma och EHS

ehs.se

Teologiskt program 

Inriktning Östkyrkliga studier
HÖSTTERMINÅR VÅRTERMIN

1

2

3

The Early Church, 7.5 credits History of Religions, 7.5 credits Biblical Science, 7.5 credits

Historical Theology with 
Church History, 7.5 credits

Theories and Methods in 
Patristic Studies, 7.5 credits

Interpretation, theory and method with paper, 7.5 credits

Liturgics, 7.5 credits

The Gospel and the Letters of 
Paul, 10 credits

Sacred Texts of Eastern Chris-
tianity, 5 credits

History of Eastern Christianity: 
Mission and Development,  
7.5 credits

Sanctification of Life:  
Sacraments in the Eastern 
Churches, 7.5 credits

Eastern Christian liturgies,  
7.5 credits

Patristics and the Great 
Church fathers, 7.5 credits

Ecclesiology and Canon Law in 
Eastern Christianity, 7.5 credits

Ecclesiology in Contemporary 
Orthodox Theology, 7.5 credits

Alla kurser i programmen ges på engelska.

Ecclesiology, 7.5 credits

4 Patristic Exegesis, 7.5 credits

Eastern Christian theology, 
7.5 credits

Typicon Decoded, 7.5 credits

Systematic Ecclesiology,  
7.5 credits

Methodology - Eastern  
Christian Studies, 15 credits

Bachelor thesis, 15 credits

Sankt Ignatios College

De första fyra åren är gemensamma för både prästutbild-
ningen och församlingspedagogutbildningen, och i båda 
utbildningarna blir den studerande antagen till ett av våra 
fem kyrkotraditioners seminarium.

De två första studieåren äger rum på Sankt Ignatios College 
där akademiska studier på THS kombineras med folkhögsko-
lestudier på Sankt Ignatios folkhögskola. På College erbjuds 
kurser som är både gemensamma för samtliga traditioner 
samt specifika för varje kyrkotradition.  Den här perioden 

präglas av studier, bön och gemenskap och ger de studerande 
möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet 
som kristen. Under denna period ges även grundkunskaper 
inom de ortodoxa kyrkornas teologi och tradition. Studierna un-
der första året äger rum på prästseminariet i Tysslinge (Söder-
tälje) och andra året fortsätter på Viksbergs säteri (Södertälje). 
Studierna under det tredje och fjärde året sker till största delen 
vid Teologiska högskolan Stockholm (THS) i Bromma.



Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Johannelunds 
teologiska högskola (JTH) erbjuder en gemensam kvalificerad 
utbildning. Innehållet i utbildningen rör pastoralt ledarskap, 
entreprenörskap, omstartarbete, mångkulturellt arbete, 
gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och försam-
lingsförnyelse.

Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och 
diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- 
och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och 
verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en 
avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Missionsupp-
draget består - kallelsen, sändningen och tjänandet av Gud, 
människor och den värld vi lever i - samtidigt som samman-
hanget ständigt ställer nya krav och innebär nya utmaningar.

Utbildningen fokuserar det pastorala hantverket och  
syftar till att:
• ge orientering om aktuell forskning och historiska perspektiv 

på uppgiften
• erbjuda verktyg för att kunna analysera, tolka och förstå vad 

det innebär att leda en församling, praktiskt och teologiskt
• erbjuda strategier för att bygga församling och utöva ett 

teologiskt genomreflekterat 
• pastoralt ledarskap

Kurserna erbjuds på halvfart för att vara möjliga att kombi-
neras med pågående församlingstjänst. Kurserna kommer till 
stor del att kunna läsas på distans. Vid cirka tre tillfällen per 
läsår träffas kursdeltagarna för 1-3 dagar på plats, antingen 
vid THS i Bromma eller vid JTH i Uppsala. Det kommer också 
erbjudas möjlighet till enskild handledning. 
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Ledare för kyrka i förändring

Yrkesinriktad magister- och masterutbildning för dig som är ledare 
i kyrkans tjänst. Start hösten 2019

För mer information kontakta

• Sofia Camnerin, biträdande rektor vid THS 
Enskilda Högskolan Stockholm 
sofia.camnerin@ehs.se

• Åsa Granath, studierektor 
Johannelunds teologiska högskola Uppsala 
asa.granath@johannelund.nu



 

Basår och distansstudier
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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 THS teologiska basår på campus så läser du 
samma kurser som ingår i det första året i teologiprogram-
men för pastorer och präster. 

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 halvfart och distans
Många som längtar efter att läsa teologi och religions-
vetenskap vill gärna fortsätta jobba och bo kvar på sin ort, 
åtminstone till att börja med. Därför erbjuder THS en del av 
vårt kursutbud som distanskurser. Då studerar du som regel 
på halvfart. Du som studerar på distans förväntas vara aktiv 
under kursens gång genom att lämna in skrivuppgifter och 
delta i seminarier på kursens nätforum. Kurserna genomförs 
huvudsakligen via nätet, men någon eller några samlingar på 
campus ingår i kurserna. Mötet med lärare och andra studen-
ter ansikte mot ansikte vid kursstart bidrar till att skapa goda 
pedagogiska förutsättningar för diskussioner på distanskur-
sernas nätforum.  

Teologiskt basår på halvfart
Du kan läsa hela det teologiska basåret som distanskurs på 
halvfart under två år. Då läser du de kurser som ingår i första 
året i de teologiska program som är inriktade mot pastor och 
präst. Under läsåret 2019/20 ges grundkurserna Bibeln och 
religionerna 15 hp (HT18 ) och Teologi- och kyrkohistoria, med 
missionsvetenskap 15 hp (VT19) som distanskurser och under 
läsåret 2020/21 ges fortsättningskurserna Att tolka Gud och 
samhället 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp. 

Enstaka kurser på distans
Samtliga distanskurser som ingår i det teologiska programmet 
kan även läsas som enstaka kurs.

För dig som har tidigare teologiska studier ges också kurserna 
Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp och Berättare och 
profeter 15 hp (gammaltestamentlig textkurs) samt kursen 
Evangelisation - missionell teologi och praxis 7,5 hp som dis-
tanskurser under läsåret.

Dessutom ges distanskurser på engelska som ingår i de öst-
kyrkliga programmen.

HÖSTTERMIN

Bibeln & 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

HÖSTTERMIN

VÅRTERMIN

ehs.se

 

Ledare för kyrka i förändring

Högskolan har nytt namn!
Det nya övergripande namnet på högskolan 
är Enskilda Högskolan Stockholm. 
Teologiska högskolan Stockholm (THS) 
är gemensam benämning på våra båda 
teologiska avdelningar, och Högskolan för 
mänskliga rättigheter (HMR) är benäm-
ningen för våra utbildningar i mänskliga 
rättigheter. 



THS har ett ettårigt program som leder fram till magister-
examen i teologi, 60 högskolepoäng (hp), samt ett tvåårigt 
program som leder fram till masterexamen i teologi, 120 
högskolepoäng (hp). 

Magister- och masterprogrammen ger kunskaper och färdig-
heter som kan användas i yrken där fördjupad kännedom om 
religion och livsåskådningsfrågor är av vikt, till exempel inom 
religiösa organisationer, civil sektor, media och utbildning. 
Programmen är även passande som yrkesförberedande eller 
som vidareutbildning för till exempel pastorer, präster eller 
lärare. En examen på avancerad nivå är också forskarförbere-
dande. 

Att läsa dessa program i teologi är att utveckla sin förmåga 
att tänka och formulera sig självständigt, kreativt och kritiskt. 
Fördjupad kunskap ger verktyg att analysera och förstå, att 
skapa och utveckla den verksamhet och det sammanhang 
man befinner sig i.
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Forskar- 
utbildning
THS har examensrätt för licentiat- och doktorsexamen i 
teologi. Den som har en magister- eller masterexamen i 
teologi kan ansöka om att doktorera vid THS inom bibel-
vetenskap, kyrkohistoria, praktisk teologi med religions-
beteendevetenskap, systematisk teologi eller östkyrkliga 
studier. 

THS lärare är aktiva forskare – flera är docenter och profes-
sorer – vilket garanterar en god forskarutbildning. För 
information om ansökan och behörighet, kontakta THS.

THS kan erbjuda magister- och masterprogram med olika  
inriktning:

•  Teologi med inriktning bibelvetenskap
•  Teologi med inriktning kyrkohistoria
•  Teologi med inriktning praktisk teologi med religions- 
    beteendevetenskap
•  Teologi med inriktning systematisk teologi
•  Teologi med inriktning östkyrkliga studier

I magisterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng 
från magisternivån i examens huvudämne (bibelvetenskap, 
kyrkohistoria, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 
systematisk teologi eller östkyrkliga studier), samt ett examens-
arbete om minst 15 högskolepoäng i huvudämnet. 

I masterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng 
från magisternivån i examens huvudämne och minst 15 högsko-
lepoäng från masternivån i huvudämnet, samt ett examensar-
bete om minst 30 högskolepoäng i huvudämnet.

Från hösten erbjuder THS tillsammans med Johannelunds teolo-
giska högskola en yrkesinriktad magister- masterutbildning. 

 

Magister- och masterprogram



Så söker du till EHS

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 stu-
derar också på EHS i ett engelskt program och berikar så vår 
studiemiljö.

EHS har framför allt upparbetade kontakter med Emory 
University, Atlanta, USA, och Myanmar Theological Institute, 
Yangoon, Myanmar/Burma. Men du har också möjlighet att 
studera en period vid följande lärosäten: North Park Univer-
sity, Chicago, USA; Wesley Theological Seminary/ American 
University, Washington DC, USA; Union Theological Seminary, 
Manila, Filipinerna; Near East School of Theology, Beirut, 
Libanon, med flera. 

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

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

Sista ansökningsdag  
för program och kurser höstterminen,  
senast den 15 april. 
Kurser vårterminen, senast den 15 oktober.

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

Studievägledning:  
Marianne Källberg, tel 08-564 357 03,  
epost: studierektor@ehs.se

Studiemedel
Studenter vid EHS har rätt till statliga studiemedel.

Utbildningsledare
Sofia Camnerin, tel 08-564 357 09,  
epost: sofia.camnerin@ehs.se

Terminstider  
Läsåret 2019/2020 
HT19: 190826–200119 
VT20: 200120–200605
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Studentkåren
Studentkåren värnar om en god studiemiljö och 
bevakar studiefrågor i högskolans beslutande 
organ. Medlemmar får studentlegitimation, resera-
batter och bevakning av studentfrågor. 

Studentkåren arrangerar även olika sociala aktivite-
ter. Medlemskap i EHS studentkår är obligatoriskt. 
Mer information om kåren finns på EHS hemsida.

Ta chansen att  
studera utomlands

ehs.se
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ehs.se

Tisdag den 19 mars och fredag den 22 mars kan man pröva på att vara  
student på något av de teologiska programmen på THS. 

Man får en student som värd som man följer under dagen och är med på  
föreläsningar och andra aktiviteter tillsammans. Det finns också tillfälle för  
samtal med studievägledare.

Tisdag 19 mars ges information om alla de teologiska programmen, medan 
fredag 22 mars framför allt kommer att fokusera på pastorsprogrammet. 

Mer information finns på vår hemsida www.ehs.se där du också anmäler dig.

Välkommen!

 

Student för en dag
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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

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


