Rustad för tjänst
Pastoralt och pedagogiskt program
Vi erbjuder två längre program för dig som vill förbereda dig för tjänst i kyrkan.
Båda programmen består av såväl akademiska studier som mer praktiskt inriktade
kurser på folkhögskolan. Pastorala programmet leder till en kandidatexamen i teologi
med östkyrklig inriktning samt en pastoral examen; och det Församlingspedagogiska
programmet till en master i teologi och pedagogik samt en församlingspedagog examen/melfono/marigeta. Genom dessa kombinationer kommer du vara väl förankrad
i den ortodoxa kyrkans tradition i din egen kyrka och stå väl rustad att möta de utmaningar som du kommer möter som ledare inom kyrkan i Sverige och Västeuropa
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