
KURSSIKUVAUKSET 
 
CORE 2.0 syksy (3. opintovuosi) 

 

LEA201 Johtajuuden periaatteet  

- Oman johtamisfilosofiasi tunnistaminen ja itsesi tuntemaan oppiminen johtajuuden kehityksen 
aloittaminen 
- Rymäviestinnän ja ongelmanratkaisun taidot 
- Johtamisen eri teoriat ja lähestymistavat ja niiden kriittinen arvioiminen sekä erot organisaation 
kontekstissa 
- Johtamisen etiikka 

EXP201 Käytännön harjoittelu  

- Valitsemasi alan avainkyvyt 
- Kykyjen soveltaminen työelämän konteksteihin ja tilanteisiin 
- Ammatillisen kehittymisen arviointi 

BIB352 Roomalais- ja Galatalaiskirjeet   

- Kirjeiden jaksojen ymmärtäminen ja niiden soveltaminen moderniin helluntailaisuuteen 
- Paavalin syyt oikaista harhaan joutunutta seurakuntaa helluntailaisuuden valossa 
- Raamatun ensisijaisen aineiston ja sekundaarisen kirjallisuuden käyttäminen ja erot eri perspektiiveistä 
- Kirjeiden sosiohistoriallinen tausta sekä rakenteet, teemat, teologia, painotukset ja tyylit 

THE310 Apologetiikka  

- Apologeettisen menetelmän kehittyminen modernismin aikakaudelta postmodernismin kaudelle 
- Jumalan olemassaolon puolesta esitetyt perinteiset argumentit sekä niiden nykyisin tehdyt muutokset 
- Tieteen ja uskon integraatio 
- Tieteen käyttäminen osoitettaessa ihmisille suuntaa Jumalan luokse 
- Vaihtoehtoiset tavat käsittää Jumalan puuttumista ihmiskunnan asioihin (ihmeet, ylösnousemukset jne) 
- Ateismin pääargumentit ja heikot puolet sekä kristinuskon keskeisten uskomusten puolustaminen 

 

 



CORE 2.0 kevät (3. opintovuosi) 

MIN391, LEA391 Päättötyö 

- Valittuun tutkimusalueeseen syventyminen siihen sopivilla menetelmillä 
- Aiheen teologiset, pastoraaliset ja sosiaaliset seuraukset 
- Tutkimustulosten esittely seminaarissa 

EXP301 Syventävä käytännön harjoittelu  

- Valittuun alaan syventyminen ja siinä tarvittavien kykyjen kehittäminen työpaikan tilanteissa ja 
konteksteissa 
- Harjoittelupaikan ajankohtaisiin kysymyksiin perehtyminen 
- Tehokas kommunikaatio työpaikkakontekstissa (roolien ja ohjeiden selkeyttäminen, ongelmanratkaisu, 
esitystaidot, konfliktinratkaisutaidot ja kulttuurien välinen viestintä 
- Ammatillisen kasvun arviointi 

BIB353 Korinttilaiskirjeet  

- Korinttilaiskirjeiden jaksot ja niiden soveltaminen moderniin helluntailaisuuteen 
- Paavalin huolenaiheiden arviointi helluntailaisuuden valossa 
- Raamatun ensisijaisten aineistojen ja toissijaisen kirjallisuuden kriittinen tarkastelu useasta eri 
perspektiivistä 
- Paavalin ja korinttilaisten kirjeenvaihdon sosio-historiallinen tausta 
- Kirjeiden rakenne, teemat, teologiset painotukset ja tyyli 

THE320 Teologia ja psykologia  

Teologinen ihmiskäsitys dialogissa psykologian kanssa 
- Aiheeseen liittyvä käsitteistö (esim. imago dei, sielu, henki, tietoisuus, mieli, aivot ja identiteetin 
sosiaalinen muodostuminen) 
- Psykologian peruskäsitteiden soveltaminen ja arvioiminen ihmisen identiteetin ja tarkoituksen etsintään 
- Armon, synnin, kääntymyksen ja vapauden teologiset käsitteet psykologian perspektiivistä 
- Psykologiasta ja teologiasta ammentavia hengellisen muutoksen strategioita 
- Positiivisen psykologian oivalluksia ja niiden vaikutus ihmisen hyvinvointiin 

 

 


