Bachelor i teologi och mission
Ny utbildningsmöjlighet
Församlingsfakulteten i samarbete med
Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Filippusprogrammet
- ettårig variant

identitet formad i
och genom Kristus

relation till Herren
och till människor

möjlighet att tjäna
där Gud kallar

Nya möjligheter för teologisk fördjupning i Sverige
Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) i Oslo erbjuder ackrediterade högskolestudier i samarbete med Församlingsfakulteten (FFG) från och med höstterminen 2019. Samarbetet innebär en unik kombination för dig som vill studera teologi: norsk högskoleexamen med inriktning på luthersk missionsteologi i en klassisk svenskkyrklig utbildningsmiljö med undervisningsformer som fokuserar på både studieresultat och formande för tjänst.
Inom ramen för samarbetet med FIH kan en student på FFG läsa det ettåriga Filippusprogrammet (på FIH benämnt Årsstudium Nettstudier) och den treåriga utbildningen (på FIH benämnd Bachelor i Teologi og Mision).
Studenterna kan därefter gå vidare med masterstudier (Master of Sacred Theology) som FFG
erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA. Masterprogrammet fungerar både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning och är anpassad
för präster/teologer i tjänst.

Samarbetet

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE
FIH i Oslo är en privat högskola som erbjuder studier i teologi och mission och i kristendom, religion, livsåskådning och etik. Skolan grundades 1898 med fokus på att rusta missionärer för tjänst i Kina. Skolan drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband och har idag två avdelningar med utbildningar ackrediterade av en norsk statlig ackrediteringsorganisation, en i
Oslo (FIH NO) och en i Köpenhamn (FIH DK), samt en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug). I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med
inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi och mission, samt Master i teologi och mission.
För mer information, se hemsida: fih.fjellhaug.no

Den karaktäristiska huvudbyggnaden på Fjellhaug rymmer idag skolans bibliotek

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN
1993 startades Församlingsfakulteten, på initiativ av Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse
(med rötter i prosten Peter Isaac Béens insamlingsarbete för etablerandet av ett fristående
prästgymnasium på 1920-talet), med kompletterande teologisk undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade. År 2000 antogs de första studenterna till FFG:s egen
heltidsutbildning Teologisk utbildning för kyrka och samhälle. Samarbetet med Fjellhaug utgör starten på en ny utbildningsepok, med början hösten 2019.
En av orsakerna till att fakulteten grundades var angelägenheten om att utgångspunkten för
teologisk undervisning och forskning skulle vara bekännelsen till Jesus Kristus som Herre. Det
är inte en ”neutral” utgångspunkt, men vetenskaplig saklighet med hög akademisk kvalitet
behöver inte stå i motsats till ett medvetet trosperspektiv. Gedigen vetenskap redovisar sina
utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln som Gud ord, och såsom Bibeln
förstås och utläggs i den evangelisk-lutherska bekännelsen.
Tydlig och redovisad identitet utesluter inte öppenhet. Tvärtom, tydlighet ger trygghet och
öppnar för frihet, och alla studerande är välkomna utan några krav på tro och bekännelse.
Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG vill bidra till personlig utveckling och till
formande för tjänst i kyrka och mission – bl.a. genom regelbundet andaktsliv, mentorssamtal, praktiska övningar och närhet till liv i kyrka och samhälle. Den kristna bekännelsen är inte
bara en utgångspunkt utan också ett mål.
För mer information, se hemsida: www.ffg.se

Församlingsfakulteten ligger vackert på Ekmansgatan i centrala Göteborg

Profil
NORSK HÖGSKOLEEXAMEN
Studenterna på denna teologiutbildning skrivs in som distansstuderande på FIH, följer kursplaner på FIH och examineras av FIH. FIH utfärdar ackrediterade högskolepoäng och efter
avslutade studier en norsk högskoleexamen med inriktning mot mission (bachelor i teologi
och mission).

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS LÄGE
FFG ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med konstmuseet, konserthuset, stadsbiblioteket, teater och biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap som inspirerar
till analys av kulturen runt omkring oss och ett kristet perspektiv på samtiden. Geografisk
och andlig närhet till några olika kyrkor skapar bryggor ut i den kyrkliga verkligheten.

Utsikt från tredje våningen över fakultetens grannskap, med konstmuseet i blickfånget

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS STUDIEMILJÖ
Studiemiljön stimuleras utöver läget av fakultetens eget
hus, en fantastisk villa från 1900-talets början. Det teologiska biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt (ca
20,000 volymer, med unik profil för ett svenskt teologiskt
bibliotek). Kapellet på första våningen är den viktiga platsen för enskild och gemensam bön, med möjlighet att ansluta till den dagliga andakten. Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av
studiero. Matsalen på andra våningen är mötesplatsen för
gemenskap med många som rör sig i huset. I de olika
klassrummen får de stora frågorna sitt utrymme genom
undervisning och samtal. Den lilla miljön ger större möjligheter till samtal och vägledning för den som önskar det.

UNDERVISNING
Studier på FFG innebär stor tillgång till lärartid.
Det ger möjlighet till personlig handledning och
fördjupning som både optimerar studieresultat
och tillämpar teologistudierna på livet i kyrka
och samhälle. För den som så önskar finns även
möjlighet till andlig vägledning och/eller själavård. Efter det första studieåret, Filippusprogrammet, kan en student välja en renodlad akademisk fördjupning eller en pastoralteologisk
fördjupning (särskild antagning) som erbjuds
som tillägg på FFG och som syftar till att ge
bästa möjliga förutsättningar för tjänst som
präst eller liknande efter avslutade studier. Tilläggets fokus är att en student formas som
präst, själavårdare, ledare, missionär, och liknande.

Program
FILIPPUSPROGRAMMET
FIH: Årsstudium Nettstudier 60 stp

1 år, hel- eller halvfart
Filippusprogrammet som program riktar sig till den
breda skaran av människor som är intresserade av kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna
tron. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterad, med dagliga andakter, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling. För blivande religionslärare erbjuds
en särskild inriktning mot religionsvetenskap och livsåskådning.
Aposteln Filippus som glasmålning
St. Aidan’s Cathedral, Enniscorthy

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kursutbudet är brett och syftar till att ge redskap för
det liv som möter i kyrka och samhälle:

Introduktion till Bibeln 10 stp
Examen philosophicum 10 stp ELLER Introduktion till Missionsvetenskap 10 stp
Kyrkohistoria och konfessionskunskap 10 stp
Kristen tro, etik och livsåskådning 10 stp
Världsreligionerna 10 stp
Bibelämne 10 stp ELLER Livssyn och RLE-didaktik 10 stp (för religionspedagoger)

Ansökan sker till både FIH och FFG. För antagning gäller generella antagningskrav för högskolestudier (FIH). Studenterna skrivs in som distansstuderande på FIH, med studieplats på
FFG. FFG ansvarar för undervisning, FIH utför all examination och utfärdar en ettårig högskoleexamen i teologi efter avklarade studier.
För mer information, se hemsidan www.ffg.se, eller kontakta studiehandledare:
studiehandledare@ffg.se

BACHELOR I TEOLOGI & MISSION
FIH: Bachelor i teologi og misjon 180 stp

3 år, heltid
Programmet rustar för tjänst i kyrka och för kristen mission. Efter det inledande ettåriga Filippusprogrammet fortsätter ett tvåårigt teologiskt studium med möjlighet att välja en
renodlad akademisk fördjupning eller en pastoralteologisk fördjupning (särskild antagning)
som erbjuds som tillägg på FFG och som syftar till att förbereda för prästtjänst, eller liknande.
Det gemensamma kursutbudet ser ut enligt följande:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Systematisk teologi 10 stp
Examen facultatum 10 stp
Gamla testamentet 10 stp
Nya testamentet 20 stp
Nytestamentlig grekiska 20 stp
Missionsvetenskap 20 stp
Valbara fördjupningsämnen 30 stp

Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen (bachelor i teologi och mission), som
kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen.

För mer information, se hemsidan www.ffg.se, eller kontakta studiehandledare:
studiehandledare@ffg.se

STUDIEMEDEL?
Ansökan om studiemedel från CSN sker
för distansstudier på Fjellhaug. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om för att täcka
tilläggsavgifter för studier knutna till
FIH.

BOENDE?
FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har
en viss förtur. Se hemsidan: www.markusstiftelsen.se
Kontakta oss för ytterligare hjälp med
tips på boende.

ANSÖKAN?
För antagning krävs en godkänd ansökan från FIH. Ansökan till FIH sker via
det samordnade ansökningssystemet
för högskolestudier i Norge (www.samordnaopptak.no) senast 15 april, eller
genom en lokal antagning på FIH ända
fram till terminsstart. En kompletterande ansökan skickas in till FFG (ansökningsformulär på hemsidan).
FFG rekommenderar sökande att kontakta studiehandledare för enklast möjliga ansökan och antagning:
studiehandledare@ffg.se, 072-325 94 70

Välkommen att besöka oss och prata med
någon av oss på plats för att undersöka om
studier på Församlingsfakulteten passar dig!

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) i Oslo erbjuder
ackrediterade högskolestudier i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) fr.o.m. höstterminen 2019.
INFORMATION
Examinator: Kursansvariga på FIH
Mentor: Lärare på FFG
Omfattning: Halvfart eller helfart
Studiepoäng: 60 (1 år) eller 180 (3 år, bachelor i teologi och mission)
Fortsättning: Norsk högskolexamen i teologi ger möjligheter till fortsatta teologiska studier i Sverige och till förvärvsarbete som kräver teologisk examen (t ex präst).
Språk: Inspelade lektioner är på norska, kurslitteraturen på norska, engelska och svenska,
all verksamhet på FFG sker på svenska.
Studiemedel: Ansökan om studiemedel från CSN sker för distansstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Norge. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att
ansöka om för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH.
Ansökan: För antagning krävs en godkänd ansökan från FIH. Ansökan till FIH sker via det
samordnade ansökningssystemet för högskolestudier i Norge (www.samordnaopptak.no)
senast 15 april, eller genom en lokal antagning på FIH ända fram till terminsstart. En kompletterande ansökan skickas in till FFG (ansökningsformulär på hemsidan). FFG rekommenderar sökande att kontakta studiehandledare för enklast möjliga ansökan och antagning: studiehandledare@ffg.se, 072-325 94 70

KONTAKT
Fjellhaug Utdanningscenter
Sinsenveien 15
NO-0572 Oslo
Telefon: +47 23 23 24 00
E-post: post@fjellhaug.no
Web: fih.fjellhaug.no

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 Göteborg
Telefon: 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se
Web: www.ffg.se

