ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN TILL FORSKARUTBILDNING I BIBELVETENSKAP (2017)
Forskarutbildningen i teologi/religionsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng, varav
kursdelen utgör 75 och avhandlingsdelen 165. Två inriktningar erbjuds för närvarande i
forskarutbildningsämnet bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik och Nya testamentets
exegetik. Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen och målen följer
examensordningen för svenska högskolor och universitet. Efter fullgjorda kursfordringar och
godkänd avhandling utfärdar rektor examensbevis för Teologie doktorsexamen.
För antagning till forskarutbildning i bibelvetenskap vid THS krävs grundläggande behörighet,
särskild behörighet för forskarutbildningsämnet och vald inriktning, samt bedömd förmåga att
tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet innefattar en examen på avancerad nivå, inklusive fullgjorda
kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad
nivå, eller motsvarande kunskaper. Såsom grundläggande behörighet räknas även en teologie
kandidatexamen enligt 1993 års studieordning (4-årig). THS kan pröva ”motsvarande
kunskaper” om sökanden har erhållit examen i ett utbildningssystem vars struktur inte är
kompatibel med det europeiska.
Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i ämnesområdet
teologi/religionsvetenskap vid THS krävs fullgjorda kursfordringar om minst 120
högskolepoäng i ämnesområdet, med relevans för forskarutbildningen, varav en bred baskurs
eller motsvarande om minst 30 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap. Fullgjorda
kursfordringar om minst 90 högskolepoäng krävs i respektive forskarutbildningsämne, varav
minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i
den inriktning ansökan avser.
För antagning till inriktningen Gamla testamentets exegetik krävs fullgjorda kursfordringar om
minst 45 högskolepoäng i Gamla testamentets exegetik med hebreiska, samt minst 30
högskolepoäng i Nya testamentets exegetik med grekiska. För antagning till inriktningen Nya
testamentets exegetik krävs fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng i Nya
testamentets exegetik med grekiska, samt minst 30 högskolepoäng i Gamla testamentets
exegetik med hebreiska.
I bedömning och rangordning av sökande fästs stor vikt vid förmågan att tillgodogöra sig
vetenskaplig litteratur, förmågan till självständig analys, samt förmågan att klart och tydligt
redogöra för sina forskningsresultat i en systematiskt och pedagogiskt utformad text. Därför
är bedömningen av tidigare uppsatser, främst på avancerad nivå, samt projektbeskrivningen
avgörande. Vidare krävs god förmåga att tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur på engelska.
Kunskaper i andra moderna språk samt antika språk med relevans för avhandlingsarbetet är
meriterande.
THS utlyser inför hösten 2017 två skattefria doktorandstipendier på 18.000 i månaden,
avsedda för heltidsstudier. Det är också möjligt att anta sökande med andra typer av
finansiering. Att en sökande uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet
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garanterar inte antagning även om finansiering föreligger. THS antar endast sökande som
bedöms ha erforderliga förutsättningar för en väl genomförd forskarutbildning med en
avhandling av hög kvalitet.
Ansökan sker på särskild blankett och med de bilagor som där anges. Ansökan och bilagor
skickas i elektronisk form och ska vara THS tillhanda senast den 15 maj 2017. Kompletterande
uppgifter kan komma att inkrävas och intervjuer kan komma att genomföras.
Antagningsbesked meddelas senast före juni månads utgång.
Bromma i april 2017

Thomas Kazen
professor i bibelvetenskap

Teologiska högskolan Stockholm/Stockholm School of Theology
Åkeshovsvägen 29, SE-168 39 Bromma, Sweden • Tel: +46-(0)8-564 357 00
Fax: +46-(0)8-564 357 06 • E-mail: ths@ths.se • www.ths.se

ANSÖKAN OM ANTAGNING TILL FORSKARUTBILDNING I BIBELVETENSKAP (2017)
Inriktningsämne:  Gamla testamentets exegetik  Nya testaments exegetik
1. Namn

2. Adress

3. Tidigare utbildning (ange utbildningsinstitution, examen och inriktning)
a. grundexamen

 kandidatexamen enligt äldre studieordning (4 år)
b. examen på avancerad nivå

c. övrig för ansökan relevant utbildning

4. Forskarförberedande uppsats (ange ämnesområde, inriktning, titel, samt handledare)

5. Förslag på avhandlingsprojekt

6. Övriga relevanta meriter

7. Ansökan omfattar

8. Namnteckning

 utlyst doktorandstipendium
 antagning med alternativ finansiering (ange hur i särskild bilaga)
Datum

Till ansökan bifogas följande bilagor: a. examensbevis och registerutdrag för tidigare
utbildningar; b. forskarförberedande uppsats; c. projektplan (förslag på avhandlingsämne); d.
personligt brev; e. rekommendation från tidigare uppsatshandledare (om möjligt).
Ansökan THS tillhanda senast 15 maj 2017 (ths@ths.se; kopia: thomas.kazen@ths.se)
Teologiska högskolan Stockholm/Stockholm School of Theology
Åkeshovsvägen 29, SE-168 39 Bromma, Sweden • Tel: +46-(0)8-564 357 00
Fax: +46-(0)8-564 357 06 • E-mail: ths@ths.se • www.ths.se

