Basår i Islamisk teologi och ledarskapsstudier (ITL/Basår)
Basåret i Islamisk teologi och ledarskapsstudier ämnar att ge studenterna en bild av den
islamiska världssynen, kunskapen och perspektivet. Kursen är utformad för studenter med
alla bakgrunder. Kursen börjar med Islams grundläggande läror, och bygger därefter på
denna kunskap för att visa Islams rika intellektuella arv. Kursen diskuterar även islamiska
lösningar till moderna problem som det muslimska samhället, ummahn, utsätts för. Det
omfattar alla delar av folkbildning och vuxenutbildning, och innehåller föreläsningar,
problembaserade uppgifter, seminarier, och uppmuntrar till engagemang i samhället för att
kunna ge våra studenter en integrerad lärandeupplevelse. Studenterna behöver även lämna
in en uppsats i slutet av första läsåret för att visa sina färdigheter i ett valt ämne.
ITL/Basåret ges i samarbete med International Islamic University i Malaysia (IIUM) och
Teologiska högskola Stockholm (THS).
Kursstart: 7 september 2017
Dagar & tider*
Fredagar: 17:00 – 21:00
Lördagar: 09:30 – 17:00
*12 timmar per vecka på plats samt 8 timmar grupparbete i respektive basgrupper
Längd: 1 år
Studietakt: Heltid
Undervisningsspråk: engelska/arabiska
Avgift för kursmaterial: 1000 SEK
CSNberättigad: Ja
Förkunskapskrav:
● Goda kunskaper i engelska/arabiska
● Allmän gymnasiebehörighet
Ansök här: http://kistafolkhogskola.se/itla/ansokitl/
Senast: 24 juli 2017, därefter i mån av plats.
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ITL/Basår & AK
(Basår i islamisk teologi och ledarskapsstudier med komplettering i allmän kurs)
Basåret i Islamisk teologi med komplettering i allmän kurs är för de som önskar att läsa
ITLbasåret och komplettera sin gymnasieutbildning samtidigt. Utöver ITLbasåret tar
studenten kurser för att uppfylla sin gymnasiekompetens. I gymnasieutbildningen ingår bl.a.
kurserna: engelska, svenska, matematik och samhällskunskap.
Kursstart: 7 september 2017
Längd: 1 år
Studietakt: Heltid
Undervisningsspråk: engelska/arabiska + svenska (AK)
Avgift för kursmaterial: 1500 SEK
CSNberättigad: Ja
Förkunskapskrav:
● Goda kunskaper i engelska/arabiska (för ITL/Basår) och svenska (för AK)
● Grundskolabehörighet
● Tidigare relevanta studier (dvs i islamiska studier)
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