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FÖR DIG SOM VILL ARBETA MED RELIGION  
OCH TEOLOGISKA FRÅGOR



Teologprogrammet vid Umeå universitet ger dig en bred teologisk utbildning 
samtidigt som du ges möjlighet till individuell profilering. Här finns möjlighet att 
bedriva teologiska studier och avlägga examen till och med doktorsnivå. När du 
läser programmet som campusutbildning innebär det att den största delen av 
föreläsningar, uppgifter och prov görs i Umeå universitets lokaler. Du som läser 
på plats i Umeå får en nära kontakt med studiekamrater och lärare och deltar i 
seminarier, diskussioner och gruppövningar på universitet. 

TEOLOGPROGRAMMET 

HUR LÄSER DU?
Första året på kandidatprogrammet är gemensamt för samtliga studerande. Det ger dig en  
introduktion i teologins och religionsvetenskapens olika delområden genom ett antal delkurser. De fem  
delområdena under första året kallas: bibelvetenskap, historisk och praktisk teologi,  religionshistoria, 
religionsbeteendevetenskap samt systematisk teologi och etik. 

Under andra och tredje året fördjupar du dig inom delområdena bibelvetenskap, historisk och  
praktisk teologi samt systematisk teologi och skriver en kandidatuppsats.

Efter tre år kan du ta ut en teologie kandidatexamen. Du kan bygga vidare på din utbildning med en 
teologie magister- eller teologie masterexamen. Programmet ger dig dessutom goda möjligheter att 
förlägga delar av utbildningen till något av våra utbytesuniversitet i olika delar av världen. 



VAD KAN DU ARBETA MED?
Teologer har kompetens att tolka, analysera och arbeta med religion och teologiska frågor. Teolo-
gie kandidat- eller teologie magisterexamen ingår som den vetenskapliga delen av en prästutbildning 
i flera samfund. Andra exempel på yrkesområden för teologer är inom socialt arbete och offentlig  
sektor. Teologprogrammet förbereder också för studier på forskarutbildningsnivå.

BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet. För magisterutbildningen krävs kandidatexamen i teologi och för master-
utbildningen krävs ytterligare 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå och där minst 30 hp är inom 
huvudområdet teologi eller motsvarande.

PROGRAMSTART
Teologprogrammet kandidatutbildning startar både höst- och vårtermin.

LÄS MER OM PROGRAMMET OCH ANSÖK PÅ
www.umu.se/utbildning

”Umeå är  en fin och lagom stor stad och  
det finns ett brett utbud av utbildningar  
och kurser att söka till.”

MARKUS SNELLMAN kommer från Jakobstad i Finland 
och läser tredje terminen på Teologprogramet.  

”Det bästa med studier på campus är  
gemenskapen och stödet man får från  
andra kurskamrater och sammanhållning 
med lärarna.”

LISA WESTMAN kommer från Örnsköldsvik och  
läser tredje terminen på Teologprogramet.  



KONTAKTPERSON
Mikael Lundmark, Studievägledare

090-786 70 63 

studievagledare@religion.umu.se

www.umu.se/utbildning


