COLLEGESTUDIER
Studera teologi eller mänskliga rättigheter på högskola
och stärk din studieförmåga på folkhögskola.
Vi presenterar en möjlighet för dig som idag läser på
folkhögskola eller högskola, men upplever hinder i
studierna, samt för dig som inte har den allmänna behörigheten som krävs för att börja studera på högskola.
Collegestudier innebär att vi erbjuder studier på halvfart på folkhögskola och halvfart på högskola under ett
läsår. Studierna på folkhögskola är anpassade utifrån
din nuvarande nivå och med individuellt stöd i allmänna ämnen motsvarande gymnasiet, som till exempel
svenska som andra språk och engelska. På folkhögskolan
kan du även få specialpedagogiskt stöd och hjälp med
studieteknik, som du har nytta av även på högskolan.
För att bli antagen till collegestudier ska du kunna bli klar
med din allmänna behörighet på halvfart under ett läsår.
På högskolan läser du utvalda introduktionskurser på
distans med närträffar eller campuskurser. Du väljer
inriktning mot Religion-Kultur-Samhälle, Teologiskt
basår/pastor/präst eller inriktning Mänskliga rättigheter.

De studerande som läser collegestudier läser på olika
folkhögskolor i landet och på Teologiska högskolan i
Stockholm. För att gruppen ska dra nytta av varandra i
ett gemensamt lärande, kommer gemensamma kurstillfällen att ordnas i samband med distanskursernas
obligatoriska träffar. I dagsläget räknar vi med 4 gemensamma kurstillfällen per termin.
Genom collegestudier får du möjlighet till en mjuk
övergång till högskolestudier. Om studierna fungerar
bra, erbjuder högskolan en plats för dig på något av sina
högskoleprogram kommande läsår.
När du studerar på collegestudier söker du studiemedel
från CSN halvtid för gymnasiala studier och halvtid för
högskolestudier. Collegestudier innebär extra kostnader
för resor och boende på olika skolor. Kostnader för resor
vid obligatoriska träffar betalas av skolorna. Mat och
boende i samband med träffar betalas av den studerande.

C O L L E G E S T U D I E R A R R A N G E R A S AV:

Valbara kurser på

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN I STOCKHOLM

DISTANSKURSER
MED INRIKTNING MOT RELIGION-KULTUR-SAMHÄLLE

Hösttermin

Vårtermin

Bibeln & religionerna: introduktion i
religionshistoria och exegetik, 15 hp

Religion, kultur och samhälle, 15 hp

MED INRIKTNING TEOLOGISKT BASÅR/PASTOR/PRÄST

Hösttermin

Vårtermin

Bibeln & religionerna: introduktion i
religionshistoria och exegetik, 15 hp

Teologi- och kyrkohistoria. 10 hp

Missionsvetenskap. Distanskurs, 15 hp

CAMPUSSKURSER
MED INRIKTNING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Hösttermin
Mänskliga
rättigheter och
folkrättens grunder,
7,5 hp

Vårtermin
Mänskliga
rättigheter och
demokratins
framväxt, 7,5 hp

Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp

Yttrande- och
tryckfrihet, 7,5 hp

