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STUDIEPLAN FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP MELLOMFAG VED MENIGHET$FAKULTETET Side 2 

MENIGHETSFAKULTETETS 
INSTITUTT FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP 
Institutt for kristendomskunnskap ble opprettet i 1967 for a gi utdanneLse i kristendomskunnskap 
for tjeneste i kirke og skoLe. Studiet ved instituttet leder fram tiL grunnfag, meLlomfag elLer 
hovedfag i kristendomskunnskap. 

TiL foreLesningene er det fri adgang for aLle. For a delta 
innskrevet student og ha betalt semesteravgift. 

Studentenes plikter 00 rettighgt~c 

seminarundervisningene m§ en være 

En student som tidligere er relegert ved en akademisk institusjon, plikter § opplyse om dette ved 
innskrivningen, seLv om reLegasjonen ikke lenger star ved makt. Om vedkommende unnlater dette, er 
innskrivningen ugyldig. 

Studenter som ikke er immatrikuLert, kan ikke fS utstedt studentlegitimasjon (studiekort). 

Den som bLir innskrevet som student ved Menighetsfakultetet, er automatisk ogsa medLem av 
Studentsamaskipnaden i Oslo, med de plikter og rettigheter dette innebærer. 

En student som har gjort seg skyLdig i grovt brudd mot de bestemmelser som gjelder pa fakuLtetet 
eLler i uverdig adferd som i betydelig grad kan skade fakultetet i det allmenne omdømme, kan 
utvises for en tid eller for alltid. 

Frister for oppmelding til eksamen o.l. blir kunngjort i forelesningskatalogen. 

Kristendomsstudenter som avbryter sitt studium for mer enn ett semester eLler for godt, skaL 
sende skriftLig meLding om dette tiL fakultetet. 

Kristendomskunnskap MELLOMFAG 
Presentasjon av faget. 

Mellomfagsstudiet i kristendomskunnskap best§r av grunnfagsstudiet (se egen studiepLan) og dertiL 
et me.,LL.omfagstilLegg som har en normaL studietid pa ett semester. Mellomfagstillegget er en 
faglig' fordypning i forhoLd til grunnfagsstudiet p~ et sentriLt omrSde i hver av de følgende seks 
fagdisiplinene: Det gamle testamente, Det nye testamente. troslære og etikk. kirkehistorie med 
konfesjonskunnskap, reLigionsvitenskap og religionspedagogikk. 

I disse fagdisipLinene kan studentene veLge sitt fordypningsomrSde blant flere alternativer. 

Den faglig-teologiske skoleringen er et grunnleggende mSl, samtidig som studiet skaL dyktiggjøre 
for undervisning i skole og kirke. Undervis~ingen sikter pS S gi kunnskap og a stimulere til 
selvstendig innsats og personlig vurdering, og a gi grunnlag for en saklig og metodisk god 
yrkes innsats. 

Instituttets grunnfags- og melLomfagseksamen er godkjent av Universitetet i Oslo som del av 
embetseksamen av lavere og høyere grad (cand. mag. - cand. philol.). 

Krav om forkunnskaeer 

Godkjent immatrikuleringsgrunnlag er opptaksvilk§r til studiet av kristendomskunnskap grunnfag og 
meLLomfag. Fakultetet anbefaler at de som skal ta kristendomskunnskap grunnfag som en del av det 
teoLogiske studiet, avLegger examen philosophicum før de begynner p§ studiet av 
kristendomskunnskap. Det samme gjelder studenter som vil bruke grunnfagseksamen eLLer 
meLlomfagseksamen som deL aven akademisk grad hvor det kreves examen philosophicum (f.eks. cand. 
mag. - cand. philol.). 

Søknad, opptak og innskrivning. 

Studenter som har avlagt grunnfagseksamen ved MenighetsfakuLtetet, behøver ikke søke opptak p§ 
nytt for S fa avlegge eksamen i mellomfagstillegget. Studenter som vil avlegge hel 
mellomfagseksamen ved Menighetsfakultetet, eller som har grunnfagseksamen i kristendomskunnskap 
fra andre Læresteder, sender søknad om opptak pS eget skjema, s~m f§s ved henvendelse til 
fakultetet. SØknadsfristen for høstsemesteret er 10. juni, for v§rsemesteret 10. november. 

Fakultetet sender svar pa søknadene etterhvert som de foreligger. Selve opptaket skjer ved 
semesterets begynnelse i forbindelse med en personlig innskrivingssamtale med instituttstyreren. 
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Studietiden til full mellomfagsekamen er normalt tre semester. 

Studietiden for mellomfagstillegget er normalt ett semester. 

Grunnfagstudiet i kristendomkunnskap er normalt av to semesters varighet, men en kan bruke flere 
semestre om en ønsker det. Instituttet gir tilbud om et undervisningsopplegg for 
grunnfagsstudiet som er tilpasset en studietid pa to ar. Hele undervisningstilbudet er samlet 
til en ukedag. Opptak skjer hvert 2. ar (1988, 1990 osv.). 

Undervisning, obligatorisk frammøte 

Det vil i hvert semester bli gitt undervisning til mellomfagseksamen 
alternativer innenfor de fleste fagdisiplinene. 

ett eller flere 

Undervisningen blir gitt i seminarer. 

For dem som avlegger mellomfagseksamen under ett, er deltakelse 
obl igator i sk: 

følgende undervisning 

ett semesterkurs 
ett semesterkurs 

troslære eller etikk. 
fagmetodikk ( se grunnfagsplanen). 

Studentene skal møte til minst 6 samvær i hvert kurs. 

For studenter som bare skal ta mellomfagstillegget, og som ikke har fulgt grunnfagsundervisning 
ved Menighetsfakultetet, er deltakelse i følgende undervisning obligatorisk: 

ett semesterkurs i troslære eller etikk. 

Studentene skal møte til minst 6 samvær. 

Instituttradet kan dispensere fra denne regel etter begrunnet SØknad. 

Undervisning pa andre studiesteder kan pa grunnlag av faglig vurdering godkjennes 
Instituttets egen obligatoriske undervisning. 
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PENSUM 
Pensum til mellomfagseksamen best3r av grunnfagspensum og et tilleggspensum i form av et 
fordypningsomr3de i seks fagdisipliner. TiL hvert tilleggspensum er det utarbeidet en 
litteraturliste p~ omlag 200 sider, se side 7 ff. 

Det gamle testamente 
a) Gammeltestamentlig bibelteologi og hermeneutikk 
bl Profeti og apokalyptikk 

Det nye testamente 
al Paulinsk teologi 
bl Synoptisk teologi 
cl Johdnneisk teologi 
dl Kirketanken i Det nye testamente 

Troslære og etikk 
al Troslærens grunnLagsproblem 
bl Den kristne skapertanke 
cl D3pen 
dl SeksuaLetikk 
el Kulturlivets etikk 
fl Politisk etikk 
g) Problemstillinger i aktuell livssynsdebatt 
hl Misjonens basis, motivasjon og mal 

Kirkehistorie med konfesjonskunnskap 
a) Norsk kirkehistorie i nyere tid 
bl MisjonShistorie 
c) Konfesjonskunnskap 
d) Dogmehistorie 
el Confessio Augustana 

Rei igionsvitenskap 
al Hellenistisk religion 
b) Afrikanske religioner 
c) Moderne religiøse strømninger 
dl Religionene og kristendommen 
e) Religionspsykologi 
f) ReLigionssosioLogi 

Rei igionspedagogikk 
a) Hovedproblemer i religionspedagogikken 
b) Tendenser i nyere religionspedagogikk 
cl Den kristne grunntanken i norsk skple 
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EKSAMENSORDNING 
For ~ f~ avlegge eksamen, m~ studenten ha oppfylt kravene til obligatorisk deltakelse 
undervisningen. 

Mellomfagseksamen i kristendomskunnskap best§r av de samme skriftlige prøver som grunnfagseksamen 
(se grunnfagsplanen) og dertil en skriftlig prøve i mellomfagstillegget og en muntlig prøve. 

For dem som har aVlagt grunnfagseksamen tidligere, kreves det bare skriftlig og muntlig prøve i 
det særlige mellomfagstillegget. 

Prøven i mellomfagstillegget 

Ved prøven i mellomfagstillegget deles pensum 

1. - Det gamle testamente 
- Det nye testamente 
- Kirkehistorie med konfesjonskunnskap 

2. - Troslære og etikk 
- Religionsvitenskap 
- Religionspedagogikk 

to faggrupper: 

Studentene kan velge mellom følgende to eksamensformer (a. og b.): 

De disipliner man har prøvet ved skriftlig prøve gjøres ikke til gjenstand for muntlig prøve. 

Semesteroppgaven. 

Emnevalg. 

Semesteroppgavens emne ma velges innen en av mellomfagstilleggets seks fagdisipliner og i 
tilknytning til ett av fordypningsomradene vedkommende disiplin. Emnet skal velges i samrad 
med en faglærer, og godkjennes av denne. 

Emnet ma omfatte et sa avgrenset problemomrade at det innenfor den aktuelle rammen kan bli 
mulig § oppn§ et rimelig fordypningsniva. Innenfor en rekke fordypningsomr§der kan det være 
aktuelt a velge emner som ligger i grenseomr§det mellom kristendomsfaget og andre fag. Emnet ma 
da alltid fastsettes slik at oppgaven far et klart teologisk innhold. 

Innlevering av godkjenningsskjema 

Godkjenning av emne for semesteroppgave gis pa fastsatt skjema som ma leveres 
undervisningsadministrasjonen i utfylt og underskrevet stand senest l~_m~r§ eller l~_Qk!~ i 
det semesteret mellomfagseksamen skal avlegges. Studenten som skal skrive oppgaven har ansvaret 
for at denne fristen blir overholdt. 

Arbeidet med semesteroppgaven, vei\edning. 

Som regel skal besvarelsen utarbeides i tilknytning til undervisning. 
Ingen har krav pa veiledning til en semesteroppgave med emne fra et alternativ der det ikke 
blir gitt undervisning vedkommende semester. 

Dersom to eller flere studenter velger en oppgave de skal arbeide sammen om, m3 den endelige 
utforming av besvarelsen være slik at hver av studentene har ansvar for sin klart avgrensede 
del av den. 

Besvarelsens omfang 

Besvarelsens lengde skal være p3 mellom 4000 og 6000 ord, d.v.s. 10 -15 maskinskrevne sider. En 
besvarelse som g§r ut over denne rammen kan ikke rekne med a bli godkjent. Nar flere studenter 
arbeider sammen om en besvarelse, gjelder denne rammen for hver av de delene som en student har 
ansvar for. 
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LITTERATUR 
Den oupførte Litteratur toLker eksamenskravene b~de med hensyn tiL omfang og fordypningsgrad. 
Listene er i prinsippet "~pne·. Dette betyr at en student kan Legge opp annen tiLsvarende 
Litteratur. Instituttet skaL godkjenne Litteratur som er valgt i stedet for den som er oppført 
studiepLanen, og det m3 søkes skriftLig om slik godkjenning senest en m3ned før fristen for 
eksamensoppmelding. 

Det gamle testamente 
A. GAMMELTESTAMENTLIG BIBELTEOLOGI OG HERMENUTIKK: 

KVANVIG, H.S.: Gamle ord i ny tid. Det gamLe testamente og dets budskap dag, OsLo 1977. 

eLLer tiLsvarende. 

B. PROFETI OG APOKALYPTIKK: 

RAD, G.von: Profetenes budskap, OsLo 1975, s. 17-89, 93-141, 191-212, 223 pkt.4 -229, 251-260. 
Fremtiden i Guds hender (flere fort.), Skrivestua 1977, 5.1-11, 48-53, 60-80, 96-105. 

eLLer tilsvarende. 

Det nye testamente 
A. PAULLN.~~ 

De 13 PauLus-brev (Rom.Filem.) 

Enten: 

LADD, G.E.: A Theology of the New Testament. Grand Rapids,Mich. 1977, s. 376-568, 
supplert med et mindre tilLegg om d3pen og nattverden, f.eks. hentet fra: 
MOE, O.: AposteLen PauLus' forkynneLse og Lære, Skrivestua 1979, (tidL. 3. oppL. OsLo 1961>, 
s. 303-322 

e l Ler: 

MOE, O.: AposteLen PauLus' forkynneLse og Lære. Skrivestua 1979. (tidl. 3 oppl. Oslo 1961). 
s. 195-405. 

eLLer tilsvarende. 

B. SYNOPTISK TEOLOGI: 

LADD, G.E.: A TheoLogy of the New Testament, Grand R~pids, Mich. 1977, s. 34-210 

C. JOHANNELSK TEOLOGI: 

LADD, G.E.: A Theology of the New Testament, Grand Rapids, Mich. 1977, s. 215-308 
AALEN, S.: Johanneiske hovedbegreper i Johanneisk teoLogi, 2. utg. Skrivestua 1976 

eLLer tilsvarende 

D. KIRKETANKEN I DET NYE TESTAMENTE: 

LARSSON, E.: Vgrlden och kyr kan i Nya testamentet i Norsk Tidskrift for Misjon 1968, s. 
148-173, eLLer i LARSSON, E.: Manniskan inf8r BibeLn, ArL8v 1982. s. 27-50 

SKJEVESLAND, O.: Kirken i Det nye testamente, Oslo 1976 

elLer tiLsvarende. 

Troslære og etikk 

~fl.Qs..~Il.Rj:.N S GRUNN LAG SPROBL EM: 

Enten: 
PRENTER, R.: Skabelse og genløsning, 6. oppL. København 1975, s. 5-196 (unntatt fotnoter og 

ekskurs), supplert med: SKYDSGAARO, K.E.: Regin Prenters dogmatiske prolegomena i Nordisk 
teologi, ideer og mån, Lund 1955 

eLLer: 
SANNES, K.O.: Prolegomena til dogmatikken. Skrivestua 1983. 

eLLer tiLsvarende. 
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B. DEN KRISTNE SKAPERTANKE: 

LitteraturListe ikke utarbeidet. 

~~: 

ASHEIM, 1.: D~pen og det kristelige gjennombrudd, Skrivestua 1978 
MIDTEIDE, P.J.: D~pen i EIDBERG, P.A. (red.): Baptistene. Tro og Liv, OsLo 1976 
MODALSLI, O.: D§pen og dens forhoLd tiL det forkynte ord, Skrivestua 1978 
SANNES, K.O.: D§pen og dens pLass i kirkens Liv ( - 5.203-214), OsLo 1978 

eLLer tiLsvarende. 

D. SEKSUALETIKK: 

GRØNSETH, E.: Seksualitet og samfunn, og LAVIK, N.J.: SeksuaLitet og frihet, begge i FOSS, ø.: 
SeksuaLitet og frihet, OsLo 1966, s. 67-96 og 114-127. 

SAPP, S.: Sexuality, the Bible and Science, PhiLadeLphia 1977, S. 1-21, 24-28, 40-42, 62-73, 
79-106. Se ogs§ s. 133-135. 

SMEDES, L.B.: Sex for Christians. The Limits and Liberties of SexuaL Living, Grand Rapids 1976, 
5.15-149. 

BibeLtekster: 1 Mos 1-3; Høysangen; Mark 10,2-9; Kor 5-7. 

Det forutsettes kjennskap til HEIENE, G.: Ekteskap og seksualliv, 
skaperens jord, OsLo 1984. 

eLLer tiLsvarende. 

~IJJJURL!VETS ETIKK 

SMITH, A. (red.): Pl! 

AUKRUST; T.: Mennesket i kuLturen, OsLo 1958, 5.28-68, 78-96, 120-124, 140-168, 216-230. 
HALLESBY, O. og FANGEN, R.: De kristnes forhoLd tiL kulturen i Kirke og Kultur 1946, s. 483-501 
HYGEN, J.B.: Kunst, Livssyn og moral, OsLo 1958 
SKARTVEIT, A.: PopkuLtur og menneskesyn i Syn og segn, hefte 8 (1963), s. 412-422. 
SMITH, A. (red.): Pl! skaperens jord, Oslo 1984, kap. VII 

eLLer tiLsvarende. 

F. POLITISK ETIKK 

AUSTAD, T.: Bidrag til etikken, 2. utg. Skrivestua 1979, kap. 7,8,11,21 
SMITH, A.: Rett fordeling, OsLo 1982, 5.18-239 

eLLer tiLsvarende. 

G. PROBLEMSTILLINGER I AKTUELL LIVSSYNSDEBATT 

HARTMANN, S.G. og PETTERSSON, S.: Livsfragor och Livsaskadning hos barn, StockhoLm 1977, s. 48-85 
NOME, J.: Tro og fornuft i livssynet, ogsl! trykt i essaysamLingen Kunst og etikk, OsLo 1900 
SMITH, A.: LIvssynskritikk (notat om Nomes aksiomkritikk og marxistisk ideologikritikk) 
SMITH, A.: Hva er et Livssyn, i Kirke og kuLtur, 1985, s. 412-421 
AADNANES, P.M.: Livssyn, OsLo 1982 

elLer tilsvarende. 

!:!-,-J:1.L~.LQNENS BASIS, MOTIVASJON OG MAL 

Enten: 
VERKUYL, J.: Contemporary MissioLogy, An Introduction, Grand Rapids 1978, s. 89-114, 163-204 
MYKLEBUST, D.G.: Misjonskunnskap. En Innføring, oslo 1976, s. 9-38, 207-208, 228-241, 307-326 
The WiLLowbank Report - GospeL and Culture, Wheaton 1978 

e L Le f : 

80SCH, D.J.: Witness to the World. The Christian Mission in theoLogical perspective, London 1980, 
s. 1-83, 159-248 

MYKLEBUST, O.G.: Misjonskunnskap. En innføring, Oslo 1976, 5.9-38, 307-326. 
The WilLowbank Report - GospeL and CuLture. Wheaton 1978 

elLer tiLsvarende. 
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Kirkehistorie med konfesjonskunnskap 
~ ___ NJ)B_S~_~RKEHISTORIE I NYERE TID 

WISLØFF, e.F.: Norsk kirkehistorie, bd. Ill, Oslo 1971, s. 76-81, 92-103, 115-134, 148-199. 
AARFLOT, A.: Norsk kirkehistorie, bd. Il, Oslo 1967, 5.279-423, 451-460. 
AARFLOT; A.: Norsk kirkehistorie i tusen 3r, Oslo 1978, 5.91-140. 

eller tilsvarende. 

B. MISJONSHISTORIE 

SCHERER, J.A.: ... that the Gospel may be sincerely preached throughout the world. A Lutheran 
Perspective on Mission and EvangeLism in the 20th Century (LWF Report 11/12), Stuttgart 1982, 
kapitteL I, Ill, IV og V (5.1-29 og 55-251) 

elLer tilsvarende. 

C. KONFESJONSKUNNSKAP 

Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om kirken (De eccLesia). Norsk utgave OsLo 1968, 
kap. 1-4 og 8. 

HOLLENWEGER, W.J.: The Pentecostals, London 1976, 5.291-451 
MOLLAND, E.: Kristenhetens kirker og trossamfunn, Oslo 1976, 5.47-138, 278-286, 362-381. 

eller tilsvarende. 

D. DOGMEHISTORIE: 

HAGGLUND, B.: Teologins historia. En dogmhistorisk oversikt, Lund 1966, 5.92-121, 139-233, 
.... 40-260. 

eller tiLsvarende. 

~FESSIO AUGUSTANA: 

GRANE, L.: Confessio Augustana, København 1981 

eLler tilsvarende. 

Rei igionsvi tenskap 
~~~ISTISK RELIGION: 

JANSEN, H. LUDIN: Gresk religion, s.23-37, i Innføring i reLigionenes historie, OsLo 1965 
JANSEN, H. LUDIN: Sannhetens evangeLium, OsLo 1961 
JAN SEN, H. L U DIN: Her m es Tri sm e gis t o s P o i man d res, N o'r 5 k Te o L o gis k Tid s s kri ft 3, 1 974, 5. 1 61 -1 74 
Fra BLEEKER/WIDENGREN (eds.): Historia ReLigionum. Handbook for the History of ReLigions, Volume 

I, Leiden 1969: 
VERMASEREN. M.J.: Hellenistie ReLigions, 5.495-530 
DORESSE , J.: Gnost i c i sm, s. 533-577 

B. AFRIKANSKE RELIGIONER: 

RAV, B.C.: African ReLigions. SymboL, RituaL and Community, N. Jersey 1976 

eller tilsvarende. 

C. MODERNE RELIGIØSE STRØMNINGER: 

ROMARHEIM, A.: Moderne religiøsitet, OsLo 1979 

eLLer tilsvarende. 

O, RELIGIONENE OG KRISTENDOMMEN: 

NEILL, S.: Crisis of BeLief. The Christian diaLogue with Faith and No Faith, London 1984, s.34-188 
ROMARHEIM. A.: Krishna, Buddha, Allah eller Kristus? OsLo 1974, s.16-34~ 51-122 
ROMARHEIM,A.: Kristendommens syn p3 seg seLv i forhold tiL andre reLigioner i For kirke og 

skole, Festskrift tiL OLe Modalsli, OsLo 1983 

eller tilsvarende. 
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L_~§LIG[ONSPSYKOLOGI : 

GLOCK, C.Y.: On the Study of Religious Commitment i Religious Education, Research Supplement, 
July-Aug. 1962, s. 98-110. 

HVIID, J.: Psykologi og religion, Oslo 1972, Kap 8 og 10. 
FøLgende artikLer fra STROMMEN, M. P. (utg.): Research on Rellglous Development, New York 1971: 

8ERTOCCI, P.A.: Psychological lnterpretations of Religious Experience, Kap. 1. 
CLARK, W.H.: Intense Religious Experience, Kap.14. 
HAVIGHURST and KEATING: The Religion of Youth, Kap. 18. 

eLler tilsvarende. 

F. RELIGIONSSOSIOLOGI 

BERGER, P.L.: The Heretical Imperative, New York 1980, s. 1-29. 
HJWRPE, J.: Politisk islam. Studier i muslimsk fundamentalism, Stockholm 1983 (eldre utgaver kan 

Ikke benyttes), s. 7-55, 89-101. 
MOL, H.: Identity and the Sacred. A sketch for a new social-scientific theory of religion, New 

York 1976, s. 1-15, 167-201, 233-245, 262-266. 
REPSTAD, P.: Mellom himmeL og jord. En innføring i reLigionssosioLogi, Oslo 1981, 5.9-53. 

eller tilsvarende. 

Rei igionspedagogikk 
A. HOVEDPROBLEMER l RELIGIONSPEDAGOGIKKEN: 

ASHEIM, l.: Orientering i religionspedagogikken, Oslo 1970, 5.177-234. 
ASHEIM, I.: Familiens ansvar for den kristne oppdragelse, Geneve 1957, 5.17-83. 
EVENSHAUG, O. og HALLEN, D.: Barnet og religionen, Oslo 1983, InnLedn., kap. l, kap. Ill, 

oppsummering. 
MYHRE, R.: Innføring i pedagogikk 3. Pedagogisk filosofi, Oslo 1980, 5.24-83. 

B. TENDENSER I NYERE RELIGIONSPEDAGOGIKK: 

HAAKEDAL, E.: Religionspedagogiske tendenser med hensyn til utviklingen av kristendoms-, 
reLigions- og livssynsundervisning i noen vest-europeiske skolesystem under 1960- og 
1970-~rene, MF 1986 (stensil). S.17-33 er ikke pensum. 
(Heftet inkLuderer en artikkel av HYAS, S.L.: Almen didaktik og fagdidaktik. Om anvendeLsen af 
hef'meneutiske og empiriske metoder som grundLag for almendidaktiske fagdidaktiske beslutninger, 
i BUGGE, K.E. og JOHANNESSEN, S. (red.): Religionspædagogiske brydninger, København 1974) 

WINSNES, O.G.: Kunnskap - forutforst~else - kommunikasjon, i WINSNES, O.G.: Kristendomskunnskap 
- erfaring - kommunikasjon. En samLing artikLer om religionspedagogiske emner, Trondheim 
1984, s.13-48. 

~. DEN KRISTNE GRUNNTANKEN I NORSK SKOLE: 

ASHEIM, I.: orientering i religionspedagogikken, Oslo 1970, 5.104-176 
HARALDSØ, B.: Kirkens bekjennelse og skoLens kristendomsundervisning i For kirke og skole, 

Festskrift tiL Ole Modalsli, Oslo 1983. 
MOGSTAD, S.: Kan en skole være kristen?'Noen teologiske og pedagogiske merknader, i For kirke 

og skole, Festskrift til Ole Modalsli, Oslo 1983. 
MYHRE, R.: Den norske skoles utvikling. Ide og virkelighet, Oslo 1982, s.37-112, 123-132, 

175-199. (1978-utgaven: 5.39-121, 133-141, 181-204.) 
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STUDIEPLAN FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP HOVEDFAG VED MENIGHETS~AKULTETET S i de 11 

Kristendomskunnskap HOVEDFAG 
Presentasjon av faget 

Hovedfagstudiet i kristendomskunnskap omfatter et mer inng8ende studium av Det nye testamente med 
dets omverden og systematisk teologi (med religionsfilosofi) og religionspedagogikk. Dertil 
kommer en vitenskapelig undersøkelse (hovedfagsavhandling). Hovedfagsstudiet er i det vesentlige 
begrenset til to av mellomfagets disipliner for § gi muLigheter for et virkelig fordypet 
akademisk studium. Det viL gi kandidaten forutsetninger for § arbeide seLvstendig med sin 
hovedfagsavhandling og siden drive videreg§ende forskning. 

Krav om forkunnskaper 

Hovedfagsstudiet i kristendomskunnskap bygger p§ mellomfagseksamen i kristendomskunnskap med 
karakteren 2.7 eller bedre enten i mellomfagstillegget eller i samlet mellomfagskarakter, foruten 
examen phiLosophicum og forberedende prøve i gresk for hovedfagsstudenter. 
Studenter som har avLagt prøvene til 1. avdeling av teoLogisk embetseksamen, kan begynne studiet 
til hovedfagseksamen i kristendomskunnskap p§ de samme viLk8r som studenter med meLlomfagseksamen. 

Søknad, opptak og innSkrivning. 

Studenter som har avlagt mellomfagseksamen ved Menighetsfakultetet, behøver ikke søke opptak p§ 
nytt for § f§ begynne p§ hovedfagsstudiet. Studenter som har meLlomfagseksamen i 
kristendomskunnskap fra andre Læresteder, sender sØknad om opptak p3 eget skjema, som f§s ved 
henvendeLse til fakultetet. Søknadsfristen for hØstsemesteret er 10. juni, for v§rsemesteret 10. 
november. 

Fakultetet sender svar p§ SØknadene etterhvert som de foreligger. Selve opptaket skjer ved 
semesterets begynnelse i forbindelse med en personlig innskrivingssamtale med instituttstyreren. 

Se ogs§ de aLlmenne opplysningene p3 s. 2. 

Studietid 

Hovedfagsstudiet er beregnet 8 vare 3-4 semester etter det nØdvendige spr3kstudium. For videre 
veiLedning til studiet se s. 

PENSUM 

A. Det nye testamente 

Ved prøven i Det nye testamente og dets omverden kreves: 

1. Inng§ende kjennskap til følgende tekster som studeres p§ grunnlag av den greske grunntekst 
(Dette inkluderer godt kjennskap tiL bibelteologiske emner og hovedbegreper som forekommer 
tekstene); 

Luk 1,1 - 4,30; 6,12 - 8,3;' 14 - 16; 18,1 - 19,27; 21,1-28 
(Luk 1-2 kan byttes ut med Apg 1-2+15) 
Joh 1 - 4; 14 - 17 
1 Kor 8 -15 
GaL (eller Ef) 
Hebr 1 - 11 (eller Ap 1-3; 12-14; 19-22 eLler 1 Tim og 1 Pet) 

2. Kjennskap til innledningsspørsm3L til de skrifter som tekstene i pkt. 1 er hentet fra. 

3. Oversikt over PaLestinas pOlitiske og reLigiøse historie 

4. Kjennskap til innholdet 

1 Makk 1 
Salomos salme 17 
1 Hen 48-51 
Sir 24 

følgende tekster: 

Filo: Om Skapelsen 15-25 De aLlegoriske lover Ill, 161-168 
Av Dødehavstekstene: Sektregelen (1 Q Sa) 
Abot 1-2 
Sannhetens evangelium 16,31-33,39 

11 
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Peters evangeLium 10-60 
Didache 7-10 

Side 12 

5. Kjennskap til et avgrenset omr§de innen bibelteologi, fortrinnsvis vaLgt 
av variantene i systematisk teoLogi: 

tilknytning tiL en 

Jesu død og oppstandeLse 
EskatoLogi 
Det nye testamentes etikk 
Misjonstanken i Det nye testamente 
Skapertanken i det gamLe og Det nye testamente 

B. Systematisk teologi 

Ved prøven i systematisk teoLogi <med religionsfilosofi) og religionspedagogikk kreves: 

1. Godt kjennskap til den kristne troslære, og til Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. 

Dertil kommer ett av to hovedalternativer: 

a) God oversikt over dogmatiske systemer og spørsm§lsstillinger samtiden, 

b) Inngaende kjennskap tiL to dogmatiske emner: 

ett av mer prinsipieLL karakter, hentet fra gruppe I nedenfor, og 
ett med mer mater iaLt dogmatisk innhold, hentet fra gruppe Il nedenfor: 

r. Grunntyper i nyere teoLogi 
Skriftsyn og hermeneutikk 
Misjonsteologiske prinsippspørsm§l 

Il. Gudstro, panteisme og ateisme 
Skapelsestro og utvikLingslære 
Jesu død og oppstandelse i nyere teoLogi 
EskatoLogi og fremtidsh§p 

2. Godt kjennskap til utvalgte problemstilLinger og PosIsJoner 
etikk og tiL ett omr§de innenfor etikkens spesielle deL: 

moralfilosofi og teoLogisK 

Eutanasi som etisk probLem 
Menneskerettighetene i Lys av kristen etikk 
Ekteskap - skiLsmisse - gjengifte 
LikestiLLing og ekteskap 
Atomv~pen som etisk probLem 
Naturen som etisk ansvarsomr§de 

3. Kjennskap tiL reLigionsfilosofien og tiL nyere religionsdebatt. 

4. Kjennskap tiL religionspedagogiske grunnbegreper og prinsippspørsm~l. 

5. Kjennskap tiL utvaLgte tekster fra teologiens og det almene andslivs historie. 
Tekstene veLges fortrinnsvis i tiLknytning tiL en av de fire disiplinene, nevnt 
elLer tiL et avgrenset tema innenfor en av disse. 

ValgmuLigheter 

pkt. 1-4., 

Etter søknad kan en Legge opp andre emner, fordypningsomr6der eLler tekster enn de som er satt 
opp i planen. 

Kombinasjonsmuligheter 

Bibelteologisk fordypningsomrade -g tekster i systematisk teologi m§ ikke nødvendigvis være 
knyttet tiL et bestemt fordypningsomr§de i ST. De kan for eksempel være knyttet tiL andre - og 
tiL to forskjeLLige - temaer i dogmatikken. Da viL en fa et hovedfagsstudium med forholdsvis stor 
spredning. 

P3 den andre siden kan b3de bibelteologisk fordypningsomr8de og tekster være knyttet tiL ett og 
samme fordypningsomr§de i dogmatikk eLLer etikk. Da viL en oppn§ en Langt større konsentrasjon i 
hovedfagsstudiet. Særlig sterkt konsentrert blir planen dersom ogsa hovedfagsoppgaven blir valgt 
fra samme temaomr§de. 
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HOVEDFAGSAVHANDLINGEN 

l. Hovedfagsavhandl ingen innebærer en faglia og metodisk studium innen et avarenset omr5de. 
Arbeidet med avhandLingen skaL styrke st~dentens fagLige grunnLag for und~rvisning og annen 
yrkesutøvelse og gi oppLæring til forskning. 

2. fn hovedfagsavhandl ing kan eksempelvis være en seLvstendig undersøkelse bygget p§ 
kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. 

3. Avhandl ingen kan være frittstaende eller en del av et større forskningsprosjekt hvor flere er 
engas jert. 

4. fmnet kan veLges fra hvilken som helst disiplin som hører Inn under Instituttets studieplaner, 
men det ma tas i betraktning at enkeltdisiplinene her opptrer innenfor den ramme som er gitt 
med studiet "kristendomskunnskap· og dets sikte: • gl anledning til § vinne kjennskap tiL 
kristendommen og tiL dens stiLLing I verden idag. 

5. En kan veLge meLLom ta typer hovedfagsavhandling: 

Se studiepLanens avsnitt om eksamensordning om de forskjeLLige karakterberegningsm3teter ved de 
to typene. 

6. Som veileder under arbeidet med hovedfagsavhandlingen fungerer professor elLer førsteLektor 
vedkommende disiplin eLLer den som av fakultetet er oppnevnt som sakkyndig. 

7. Avhandl ingens ewmne m§ godkjennes av veiLeder. VeiLederen hjeLper eLlers med anaLyse av 
problemstil LIngen, med metodiske rad og med oppLysninger om kildemateriaLe og/eLLer egnet 
Litteratur. VeiLeder og student bør ha jevnLig kontakt 53 lenge arbeidet med avhandlingen 
p2\gaf' . 

1. Emnet for avhandlingen veLges av studenten i samarbeid med veileder. Ingen avhandling kan 
innleveres til senSur med mindre emnet pa forh§nd er godkjent av veiLeder. 

2. Godkjenning innebærer at emnet ligger innenfor faget kristendomskunnskap og at emnet er egnet 
for en hovedfagsavhandling. 

Det er en forutsetning for godkjenning av emnet at det planlagte arbeidet ikke er dekket av 
tidLigere avhandLinger, men det viL i mange tilfeLLe være mulig 3 ta opp et tidLigere 
behandLet emne under nye synsvinkLer. 

3. Godkjenning skjer p§ skjemaer fastsatt av undervisningsLederen. Skjema med veiLeders 
godkjenning av oppgavens arbeidstittel Leveres undervlsningsadminislrasjonen. 

4. Avhandlingen bør ikke være p~ mindre enn 60 sider eLler mer enn 150 sider. 

5. AvhandLingen ml innLeveres innen 1. februar dersom en viL fuLlføre hovedfagseksamen 
v2\rsemesteret, og Innen 10. september dersom en viL fuLlføre hovedfagseksamen i 
høstsemesteret. 

6. AvhandLingen skal innLeveres maskinskrevet. 

7. Det er' anledning til I avlegge de skriftlige og den muntlige prøve før avhandLingen er Levert 
inn. 

8. N~r avhandlingen innLeveres etter at de øvrige prøver er avLagt, kan det holdes en særskiLt 
muntlig prøve i tilknytning liL emnet for avhandlingen før den endeLige karakteren for 
hovedfagseksamen fastsettes. 

9. Dersom avhandlingen innleveres etter at de øvrige prøver er avlagt, m~ den meldes senest 2 
uker før innLevering. 

1. Tidsbegrenset hovedfagsavhandling avtales med Instituttet semesteret før en melder seg opp tiL 
de øvrige prøver til hovedfagseksamen. 

2. Avhandlingen forberedes ved et spesialpensum pa ca. 250 sider som studenten f3r oppgitt fra 
vedkommende veiLeder før eksamensoppmeldingen. Pensumet g~r inn som en deL av det ordinære 
eksamenspensum, men vil ikke bLi gjort til gjenstand for selvstendig skriftlig prøve. Pensumet 
avtales med Instituttet enten p§ individuell basis elLer samlet for en gruppe, og skaL 
korrespondere med det videre saksomr~de oppgaven hentes fra. 
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3. Fmnet for avhandlingen fastsettes av faglærer innenfor et fagfelt valgt av studenten, 
med faglær'er. 

4, Avhandl ingen skrives etter at de øvrige prøver til hovedfagseksamen er best§tt. 

5. Oppgaven m~ hestilles 1 m§ned før en ønsker den utlevert. 

samrgd 

6. Tiden til ~ utarbeide avhandlingen er 4 m§neder fra oppgaven blir utlevert. Fristen forlenges 
med 1 uke dersom jule- eller pnskeferien faller Innenfor fristen. Andre ferier eller avbrudd 
undervisningen gir ikke forlenget frist. Ved sykdom eller andre tvingende avbrudd under 
eksamensarheid gjelder særlige regler (S.d.). 

7. Avhandlingen bør ikke være pR mindre enn 40 sider eLler pa mer enn 90 sider. 

8. Avhandlingen skaL innleveres maskinskrevet eller renskrevet for h3nd. Dersom avhandlingen 
leveres hBndskrevet, kan den renskrives etter kopi av det innleverte originaLmanuskriptet 
etter Irlstens utløp. 

9. Originalmanuskriptet oppbevares i fakuLtetet for kontoll. De nedenfor nevnte frister regnes 
fra den tid avhandlingen er innlevert I maskinskrevet stand. 

1. Originalmanuskriptet til avhandlingen skal innleveres. 

2. Eventuell beskjed om utlansklausul (d.v.s. at avhandlingen bare kan lanes ut og brukes med 
forfatterens forutg3ende samtykke) gis pR eget skjema ved innleveringen. 

3. IJndervisningsadmlnlstrasjonen sørger for mangfoldlgggjørlng, Innbinding og forsendelse av 6 
eksemplarer av avhandlingen (til veilederen, de øvrige to sensorer, Menighetsfakultetets 
arkiv, Universitetsbiblioteket og Menighetsfakultetets bibliotek). Disse 6 eksemplarer 
mangfoldiggjøres og innbindes uten utgift for studenten. 

4. Innen 3 uker (universitetslerler Ikke medregnet) etter innleveringen skal det gis beskjed til 
forfatteren om hvorvidt oppgaven er godkjent. 

5. N :J r il v il and l lng e fl Inn l eve res t i l 5 ens u I' ett e r a t de ø v I' i g e p r ø vel' t i l h o ved I a g sek sam ene r 
besr3rt, skal den endelige karakteren for hovedfagseksamen fastsettes innen 2 mRneder 
(universitetslerier Ikke medregnet) etter innleveringen. 

6. Utgifter til m.)<;kinSkriving aven avhandling p1!\ inntil 200 sider (inIdusive noter og 
litteraturliste) dekkes med inntil 50 % av faste satser. Søknad om slik støtte sendes styret 
v/direktøren pB særskilt skjema. 

7. Kopier av avhandlingen til privat bruk mR bestilles ved Innleveringen. Utgiftene til slike 
kopler trekkes fra I det beløp studenten skaL ha utbetalt som støtte til maskinskriving 
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EKSAMENSORDNING 
Hovedfagseksamen i kristendomskunnskap omfatter: 
- hovedfagsavhandl ingen 
- to skriftlige prøver, hver pa 10 timer 
- en muntlig prøve. 

, 

Ved den første skriftlige prøven bLir det gitt oppgaver fra de nytestamentLige disipLiner. Ved 
den andre prøven bLir det gitt oppgaver fra systematisk teoLogi (med religionsfilosofi) og 
religionspedagogikk. Det kan enten gis en større oppgave eLLer to mindre oppgaver innenfor hver 
av fagomrlldene. 

Karakterberegning 

BesvareLsene ved de to skriftLige prøver teLLer Likt. 

Dersom QrQin~r_hQY~Qi2g~2Yh2nQiing er innLevert i tide tiL § bedømmes sammen med de øvrige 
besvareLser, utregnes det først en foreLøpig karakter der karakteren for hovedfagsavhandlingen 
teLler Likt med felleskarakteren for de skriftLige prøver. Denne karakteren meddeLes kandidater 
Etter den muntLige prøven fastsettes den endeLige karakteren for hovedfagseksamen. 

Dersom Qcgin~c_~QY~Qf2g~2Y~2ngiing innLeveres etter at de øvr'ige prøver er avLagt, utregnes det 
en foreLøpig felleskarakter for de skriftlige prøvene. Denne karakteren meddeles kandidaten og 
justeres ved den muntlige prøven. N§r hovedfagsavhandlingen er bedømt, regnes det ut en karakt! 
der karakteren for hovedfagsavhandlingen og den justerte karakteren for de skriftlige prøvene 
teller likt. 

Ved !!92~ggrgD§g!_Qgggi!!_hQY~Qi!g~!YbIDQliD9 avLegges ordinær skiftLIg og muntLig eksamen før 
hovedfagsavhandlingen skrives. Karakteren for tidsbegrenset oppgitt hovedfagsavhandling teller 
1/3 I forhoLd til den justerte karakteren lor de skriftLige prøvene. 

N§r hovedfagsavhandlingen innleveres etter at de øvrige prøver er avLagt, kan det holdes en 
særskilt muntLig prøve i tilknytning til emnet for hovedfagsavhandlingen før den endeLige 
karakteren for hovedfagseksamen fastsettes. 

VitnesbYI'd kan utleveres først n§r den endeLige karakteren for hovedfagseksamen er fastsatt. 

Godkjente hjelpemidLer ved skriftLig eksamen 

a. Ved de skriftLige prøver kan en ha med de samme hjeLpemidler som ved prøvene 
Il. avdeLing av teologisk embetseksamen: 

Tekstutgaver: 

bibel fag ved 

ElLIGER, K./RUDOLPH, W. (red.): BibLia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1968 og senere 
NESTLE, E./ALAND, K.(red.': Novum Testamentum Graeee, Stuttgart 1979 og senere 
ALAND, K.(m.fL.) (red. l: The Greek New Testament, Muen5ter 1975(og53 utgave m/dictionary) 
H U C K / GRE V E EN: Syn o p 5 e der dr eie r 5 ten, E van g e L i en, Tue b ing e n 1 3 /1 98 1 
ALAND, K.: Synopsis Quattuor Evangeliorum, Stuttgart 12/1882 
RALPHS, A. (red.): Septuaginta I-Il, Stuttgart 8/1935 

Konkordanser: 

lISOWSKY, G.: Konkordanz zum Kebraeischen ALten Testament, Stuttgart 1958 
MANDELKERN,S.: Veteri! Testament Concordantiae, JerusaLem/Tel Aviv 1967 
SCKMOLLER,O.: Kandkonkordanz zum Neuen Testament, Stuttgart 1973 
MORRISH, E.: A Concordanee of the Septuagint, Grand Rapids 1983 
KATCK, E./REDPATH, K.A.: A Concordanee to the Septuagint, I-II,Graz 1954 

Leksika: 

GESENIUS,W/BUHL,F. :Hebraeisches und Aramaeisehes Handwoerterbuch ueber das aLte Testament, 
BerLin/Goettingen/KeideLberg 1962 
BROWN,F./DRIVER,S.R./BRIGGS,C.A.: The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew-Aramaie LeKicon, 
Lafayette 1981. 
BROWN,F./DRIVER, S.R./BRIGGS, C.A.: A Hebrew and English Lexicon of the OLd Testament, Oxford 
1972 
KOEKLER, L./BAUMGARTNER, W.: Lexieon in Veteris Testament; Libros, Leiden 1953 (med 
SuppLementum ad ... 1958) 
HOLLADAY. W.L.: A Concise Hebrew and Aramaie Lexicon of the OLd Testament, Oxford 1971 
BAUER, W.: Grieeh\sch-Deutsches Woerterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 
uebrigen urchristLichen Literatur, BerLin/New York 1971 
GINGRICK, F.W./DANKER, F.W.: A Greek-EngLish Lexicon of the New Testament and other EarLy 
Christian Literature, Chicago 1979 
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Ordbøker: 

Det er tillatt § ha med nynorsk ordliste, bOkm§l-nynorsk ordliste, latinsk ordbok og ordbøker 
fra og til de viktigste moderne spr§k:engelsk-norsk, tysk-norsk, fransk-norsk og vice versa. 

b. Videre er det tillatt I bruke de samme hjelpemidLer som ved grunnfagseksamen, første dag, 
nemlig: 

Bibelen, 1930-utgaven og 1978-oversetteLsen (2. utgave 1985)* pl bokmIl og nynorsk. 
"Forklaringer av noen viktige ord og uttrykk", "Ordforklaringer" samt "Tidstabell" er klippet 
bort. 

MADSEN, I.K.: Evangelierne synoptisk sammenstillede, København 1963 
(Utgave uten ol'dforklaring, liste over autoriserte prekentekster, navne- og saksregister). 

Bibelordbok (pl bokmIl av K.G. og nynorsk av LEHMANN). 
Ord i BibeLen, Det norske Bibelselskap, Oslo 1987 

c: Dessuten kan en ha med: 

ALAND, K (ed.): Synopsis of the Four Gospels, Greek-EngLish Edition of the Synopsis Quattuor 
EvangeLiorum, UBS, 1979. 
Konkordans til Det nye testamente (Bibl.selsk.), Oslo 1987 

For tiLføyeLser, merknader, understrekninger m.v. 
a og i Alands synopse, gjelder følgende regler: 

de litterære hjelpemidler som er nevnt 

Det forutsettes at tilføyelser, merknader, understrekninger m.v.gjøres med kun en farge, der 
annet ikke er presisisert. 

I tekstutgaver av Det gamle testamente kan det i margen være avmerket den tradisjonelle 
kildesondring ved hjelp av vanlige bokstavtegn og eventuelt ved bruk av forskjellige farger. 
Understrekning i flere farger tillates der hvor flere kilder forekommer p~ samme linje. 

alle tekstutgaver tillates 
- innholdsregister 
- understrekning av lesemIter i apparatet 
- en strek under henvisningsbokstaver(-tegn) oppe i teksten som signaliserer en sl~k 

understrekning 
- tilføyelse av lesemater eller konjekturer som ikke finnes i apparatet, ogsa angivelse av 

grunnlag eLler motivering for disse,dog slik at man herunder kun nytter de vanlige tegn, 
bokstaver eller termini som forekommer i apparat og tekst i de godkjente tekstutgaver. 

pv 

synopser kan det være avmerket særstoff/fellesstoff, f.eks. ved bruk av forskjeLlige f~rger, 

men uten bruk av ord, bokstaver eller tall. 

konkordanser tillates alf~betregister. 

leksika tillates 
- alfabetregister 

markeringer av tall og/eller bokstaver i begynnelsen av avsnitt i artiklene. Det er tillat 
I bruke ul ike markeringstegn for over-og underavsnitt i den enkelte artikkel. 

Utover dette er ingen tilføyelser, merker eller understrekninger tillatt. 
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LITTERATUR 
Den oppførte l itteratur tOlker eksamenskravene bIde med hensyn tiL omfang og fordypningsgrad. 
Listene er i prinsippet "Ipne" . En student kan Legge opp annen Litteratur enn den nevnte. Dog 
forbehoLder Instituttet seg retten tiL I godkjenne det som er vaLgt. Søknad ml sendes 
Instituttets lærermøte semesteret før eksamenssemestret. 

Det nye testamente 

MARSHALL, I.H.: The GospeL of Luke, Exeter 1978 eLLer senere. 
~D!~D BROWN, R.E.: The GospeL acc. to St. John I-Il, London 1971 eLLer senere 

!i.U~[ BARRETT, C.K.: The GospeL acc. to St. John, 2.ed. London 1978 elLer senere 
BARRETT, C.K.: The First Epistle to the Corinthians, London 1974 elLer senere 

enten FRØVIG, D.A.: GaLaterbrevet, Oslo 1950 elLer senere 
--~ll~[ SCHLIER, H.: Der Brief an die Galater, Gottingen 1971 eLLer senere 

~ll~[ BRUCE, F.F.: The EpistLe of PauL to the GaLatians, Exceter 1982 eLLer senere 
u: 
t:!~Q[: 

GNILKA, I.: Der Epheserbrief, Freiburg 1971 eLLer senere 
BRUCE, F.F.: Commentary to the EpistLe to the Hebrews, London 1967 eLler 

LE~!: 
~Q: 

OLSSON, B.: 
MOE, O.: 

eLLer tiLsvarende. 

senere 
Førsta Petersbrevet, StockhoLm 1982 etter senere 
BibeLens siste bok, OsLo 1960 (finnes ogsl pl svensk) 

RIESENFELD; H.: Den nytestamentLiga textens historia, Skrivestua MF 1978 

eller tiLsvarende. 

LADD, G.E.: A TheoLogy of the New Testament, Grand Rapids 1975 eLLer senere 
GOPPELT, L.: Theologie des Neuen Testaments, Bd. I-Il, Gottingen 1975-76 eller senere (ogia p~ 

engelsk) 

eLLer tilsvarende 

ZIMMERMANN, H.: NeutestamentLiche MethodenLehre, Stuttg. 1968-2 eLLer senere 
Norsk utg.: NytestamentLig metodelære, Oslo 1974 

eLLer tiLsvarende 

InnLedningsspørsm~L er behandLet de fLeste av de kommentarer som er anbefaLt tiL tekststudiet. 

Som samLende oversikt anbefales: 

GERHARDSSON, B.: En bok om Nya Testamentet, 4. uppl. Lund 1982-4 eLLer senere 
GUTHRIE, D.: New Testament Introduction I-Ill, London 1961-65 eLler senere 

eller tilsvarende 

QUARNSTRØM, R.: Nytestamentlig tidshistoria i B. GERHARDSSON (utg.): En bok om Nya Testamentet, 
4. uppL. lund 1982 eller senere 

eLLer tilsvarende 

BORGEN, P.: Det nye Testamentes omverden, Trondheim 1976 elLer senere 

eller tilsvarende 
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KLAPPERT, B (ed): Diskussion um KreUl und Auferstehung 5. AufL. Wuppertal 1981 eLler senere. 
r nevnte utgave 5.171-221 (art. av JEREMIAS; BORNKAMM, CAMPENHAUSEN, GOPPELT) 

HENGEL, M.: The Atonement. The Origins of the Doctrine in the New Testament, London 1981 eLLer 
senere (75 5.) 

eLLer tilsvarende 

SCHWARZ, H.: On the Way to the Future, Minneapolis 1979 eLler senere. I nevnte utgave s. 36-74 
Fremtiden i Guds hender, Skrivestua MF 1978 s. 108-203 (art. av E. BAASLAND, H. KVALBEIN, M. 

SYNNES) 

eLler tilSVArende 

GERHARDSSON, B.: "Med hela ditt hjarta". Om Bibelens ethos, Lund 1979 eLLer senere 

eLLer tiLsvarende 

HAHN,F.: Oas Verstandnis der MIssion im neuen Testament, WMANT 13, Neuenkirchen-Vluyn 1963. 
EngeLsk utgave: HAHN, F.: MIssion in the New Testament, London 1965, (2. impression 
1981) (SCM Press) 

LARSSON, E.: TiLl nya grupper och foLk i Misjonskall og forskerglede. Festskrift til O.G. 
MykLebust, Oslo 1975, s. 93-114 ~ll~L i LARSSON. E.: Manniskan infor Bibeln, ArLov 1982, 
5.139-162. 

eLler tiLsvarende 

Litteraturliste foreLigger ikke enn~. 

Systematisk teologi 

~D!~D MODALSLI, O. og ENGEDAL, L.G.: EvangeLisk tro, Oslo 1981 eLler senere 
~ll~L VALEN-SENDSTAD, A.: Kristen dogmatikk, Oslo 1979 eller senere 

elLer tilsvarende 

BRUNVOLL, Arve: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, Oslo 1972 eLler senere. 

POHLMANN, H.G.: Abriss der Dogmatik, Dritte verbesserte und erweiterte Auflage, Gutersloh 1980 
eller senere 

eller tilsvarende 

THIELICKE, H.; Der evangeLische GLaube, Bd.1, "Die beiden Grundtypen neuzeitLicher Theologie" -
utvalg, (Eng. utg.: The Evangelical Falth, vol., 1974) 

eLLer tilsvarende 
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THIElICKE, H.: Der evangelische Glaube, 1968, s.3-12, 22-67, 131-143, 278-303, 325-328, 354-372, 
397-453, 469-499, 522-553. 

AARSETH, A.: Hermeneutikkens historie fram tiL ca. 1900. 
KITTANG, A.: Hermeneutikkens historie fr3 Dilthey til Habermas 

Begge i KITTANG og AARSETH (red.): Hermeneutikk og litteratur, Bergen 1979, s. 19-66. KITTANG, 
A.: Tre forst3ingsformer i litterturforskninga, i: KITTANG, A.: litteraturkritiske 

problem. Teori og analyse, Oslo 1975, s 15-56. 
OLSSON, B.: Att umg35 med texter, i Fra skrivebord til prekestol, Oslo 1979, s. 185-194. 
BAASLAND, E.: Urkristendommen I sosiologiens lys, i Tidsskrift for teologi og kirke 1984. 
STUHLMACHER; P.: Vom Verstehen des Neuen Testaments, Gottingen 1979, # 12.2 - # 14, s. 173-225. 
ASHEIM, 1.: Et reformatorisk skriftsyn, i AUSTAD, T. (red.): Bibelen og teologien, Oslo 1982, 

5.41-73. 

eLLer tiLsvarende 

DAHL, ø.: En bro til alle folk. Om misjon og kultur, Oslo 1981, s. 11-62 
HESSELGRAVE, D.J.: Communicating Christ Cross-Culturally, Grand Raplds, MI. 1978 s. 67-120. 
MYKLEBUST, O.G.: MIsjonskunnskap, Oslo 1976, s. 180-206. 
The Willowbank Report, i STOTT, J. og COOTE, R. (eds:): GospeL and Culture, Wheaton, I ed. 

1979, s. 431-461 (Finnes ogs3 I eget trykk). 

eLler tilsvarende 

POHLMANN, H.G.: Der Atheismus oder der Streit um Gott, Gutersloh 1977 eller senere 
POHLMANN, H.G.: Abrlss der Dogmatik, "V. De deo", Gutersloh 1980 eLLer senere. I nevnte utgave s. 

99-128. 

eller tilsvarende 

ALTNER, Gunter: Schopfungsglaube und Entwicklungsgedanke, Zurich 1965 eller senere 
WOLFEL, E.: Welt als Schopfung, Munchen 1981 eller senere (Theologlsche Existenz heute, 212) 

eLler tilsvarende 

KLAPPERT, B. (red.): Diskusslon um Kreuz und. Auferstehung, 5. Aufl., wupperthal 1981 eLler 
senere. r nevnte utgave s. 8-75, 105-170, 222-298. 

eller tilsvarende 

tmQg~_t~~~!QiQgi_Qg_icgm!ig~h~~ , 
SCHAWARZ, Hans: On the Way to the Future, rev.ed. Minneapolis, Mn, 1979 elLer senere 

eller tiLsvarende 

~~_E!I~~ 

E~Q~~E~E~_Q~_EQ~!~JQ~E~_I_~Q~~~E!~Q~QE!_Q~_!EQ~Q~!~~_E!!~~ 

HOLTE, R. o.fL.: Etiska problem, 3. uppl. Lund 1977 eLler senere. I nevnte utgave s. 9-167. 
CA. 100 s. litteratur om bruk av Bibelen I etikken 

elLer tilsvarende 

ASHEIM, l.: StensiLer til prinslppielL etikk, Menighetsfakultetet 1987, kap. Il, 5.18-49 
ASHEIM, l.: Etikkens normative grunnlag, i SMITH, A. (red.): pa skaperens jord, Oslo 1984 

s. 42-55. 
MOTT, S.C.: The Use of the New Testament for Social Ethics, i The JournaL of Religlous Ethics 

1987, s. 225-255. 
SMITH, A.: Bruk av Bibelen i etikken, utvidet utgave, ca. 25 sider. 
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eller tilsvarende. 

Litteraturliste foreligger ikke ennll. 

HU8ER, W. og TODT, Heinz E.: Menschenrechte. Perspektiven einer menschlichen Welt, Stuttgart 
1977 eller senere, kap. I, Il og V. 

Bispemøtets uttalelse "I menneskerettighetenes llr" fra 1968. 

OLSHEWSKY, T.M.: A Christian Understandlng of Dlvorce i Journal 
118-138. 

of Rellglous Ethics 1979, 5. 

MODALSLI; O.: Det nye testamentets syn pll ekteskap, skilsmisse og gjengifte, utrykt. 
Menighetsfakultetets uttalelse om ekteskap, skilsmisse og gjengifte, s. 4-34. 
THIELICKE, H.: Sex. Ethic der Geschlechtllchkelt, Tublngen 1966 eller senere. I nevnte utgave s. 

108-135 og 189-215. (Finnes ogsll I dansk, svensk og engelsk oversettelse.) 
Pave JOHANNES PAUL Il: Famlliaris Consortlo, 1981, dansk oversettelse: Fællesskabet I familien, 

København 1983, s. 14-24, 43-44, 59-60,70-73. 
Lov av 31. mai 1918 om Inngllelse og oppløsning av ekteskap (med endringer). 

eller tilsvarende 

AALtN; Sverre: Ekteskap i Det nye testamente, i: FROST, T. og WYLLER, E.A.: Om ekteskapet, 
1975, s. 63-87. 

HAUGLIN, Astri: Kvinnekamp og samliv, i: Fokus pll familien, 7 (1979), s. 123-130, Vikersund 
1979. 

JEWETT, P.K.: Man as male and female, 1975, 5.19-61, 86-103, 111-119. 
GOPPELT, L.: Theologie des Neuen Testaments, 2. Tell, Vandenh. 8, Rupr. 1980,3. Aufl. s .. 495-503. 

eller tilsvarende. 

AUKRUST, T.: Atomvllpen som etisk p~oblem, i Tidsskrift for teologi og kirke, 1961, 5.203-216 
AUSTAD, T. og WISLØFF, C.F.: Debatt om kirken og atomvapen, i Fast Grunn nr. 6 1981 og Luthersk 

Kirketidende nr. 6,9,10,12,14 1982. 
BAKKEVIG, T. og BØCKMAN, P.W.: Debatt om atomopprustning, i Kirke og kultur 1982, s. 20-29, 

240-245, 379-381. 
BØCKMAN, P.W.: Kirken og freden: forsvarsetikk - fredsetikk, i Internasjonal Politikk 1983, 

5.7-24. 
HYGEN; J.B. og LØNNING, P.: Debatt om kristent syn pll atomvllpen, i Kirke og kultur 1961, 

5.88-95, 140-155, 205-218. 
HAAKONSEN, P.: Atomv~pen og kristen etikk, iFast Grunn 1985, s. 172-177 
SÆTER, O.J.: Fredsetikk atomalderen, Oslo 1986, kap. 1,7,9,10 

eller tilsvarende. 

BREIVIK,G.: Menneskets plass og funksjon I naturen i følge kristendommen og den økologiske 
tenkning, i BORGEN; P.(red.): Mennesket og naturen i kristendom og naturvitenskap, 
Trondheim 1980, s. 105-126 

FRIEDRICH, G.: Økologle und Bibel, 1982, s. 57-76 
HAIKOLA, L.: Natursyner och natursynder. En kritisk analys av ekosofln mot en biblisk bakgrund, 

lund 1985 
NÆSS, A.: 0kosofi T, i Hofseth,P. og Vinje,A.: ØkologI. Økosofi, Oslo 1975,5.150-163 
SCHUNK, K.O,,: Die Auffassung des Alten Testaments von der Natur, i Theologlsche 

Literaturzeltung 1979, sp. 401-412 

eller tilsvarende. 

HYGEN, J.B.: Trekk av religionsfilosofien, 1977. 
NOME, J.: Kritisk forskerholdning I etikk og religionsfilosofi, O~lo 1970, s.77-102. 
THOMAS; O.C. (ed.': Attitudes toward other religions. London 1969, 5.1-28, 49-132, 173-236. 
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eller tilsvarende. 

ASHEIM, I.: Tro - dannelse - oppdrageLse, Skrivestua 1977, ~Ol~O kap. 2-6, ~ll~[ kap 6-7. 

eller tilsvarende. 

Tertullians skrift mot kjetterne, i: The Library of Christian Cla5sie5, vol. V, kap 9-27 
(5.37-49), London 1956. 

(lemens ALEXANDRINUS' "Blandete skrifter" = The Stromata or MiseelLanies, i: The Ante-Nieene 
Fathers vol.II, bok I, kap.Y-VII, XI, XIII. Grand Rapids, Mi. 1967. 

MARTIN LUTHER: Om den trellbunne viLjen, i: M.L.: Verker i utvalg, Oslo 1981, 5.121-125, 
160-184, 350-352. 
Friedrieh SCHLEIERMACHERS Taler om religionen, kap. Il (svensk utg.). 
BARTH, K.: Nei' (No') i: BRUNNER, EmiL: Natural Theology, London 1946 
HALLESBY, O,; Den kristelige tr05erkjennelse, i: Den kristelige troslære I, Oslo 1925, 2opl., 

# 18-22. 

BEDA: Historia ecclesiastiea gentis Anglorum, 731, bok I, kap. XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, 
norsk oversettelse: Anglernes kirkes historie, Oslo 1979, (utdrag av s. 36-53). 

WELZ, JUSTINIAN VON: A Christian and Sineere Admonltlon, 1664, i: SCHERER, JAMES: Justlnlan 
Welz: Essays by an Early Prophet of Mission, Grand Rapids 1969, 5.55-79. 

CAREY, WILLIAM: An Enquiry Into the Obligations of Christians to Use Means for the Convertion of 
the Heathens, 1792, i utdrag, i: WINTER, RALPH og HAWTHORNE, SrEYEN C. (ed.): Perspectives on 
the World Christian Movement. A Reader, Pasadena 1981, 5.227-235. 

SCHREUOER, H.P.S.: Nogle Ord til Norges Kirke, 1842, i: Hovedverker av den kristne Litteratur, 
Bind Xlr, Oslo 1969, 5.103-112. 

WARNECK, G.: EvangeLisehe Missionslehre: Erste Abteilung, 1892, 2. Aufl., Gotha 1897, 8.Kap., 
Oie dogmatisehe Grundlegung, 5.91-121. 

TAYLOR; J. HUDSON: The Call to Service, og: China's Spiritual Needs and Claims, 1895, i: WINTER 
og HAWTHORNE (se ovenfor) s. 237-249. 

The Christian Mes5age - Jerusalem Meeting Report, 1928, Vol.1. London m.m. 1928, Statements, 5. 
479-495. 

KRAEMER, H.: The Christian Message in a non-Christian World, 1938, svensk oversettelse: 
Kristendomens budskap i en ieke-kristen varld, Stockholm 1940, Kap. VIll, Missionens 
arbetsmetoder, 5.301-353. 

Det andre Vatikankoneils dekret: De activitate Missionali EeeLesiæ, "Ad gentes", 1965, dansk 
oversettelse: Kirkens missionsvirksomhet, København 1966. 

Lausanne-pakten, 1974, norsk tekst i MOSVOLD, K. og ERIKSEN, B. R.: Visjonen fra Lausanne, Oslo 
1977, 5.55-64. 

ABELARD, P.: Exposition of the Epistle to the Romans. (Om Rom 3,19-26) 
Library of Christian Classies X, London 1956, 5.276-284. 

ANSELM av CANTERBURY: Why God beeame Man (Cur deus homo?), Library of Christian Cla5sies X, 
London 1956, Book I, chapter XI-XV (5.118-125), XIX-XXII (5.134-183). 

AULEN, G.: Den kristna forsoningstanken, 1930, kap. 5-8 (5.141-268). 
HALLESBY, O.: Forsoningstanker i nutiden, TTK 1934, 5.25-48. 

KANT, T.: Grundlegung zur Metaphy5ik der Sitten, kap. 1-2, norsk utg. MoralLov og frihet, 1970, 
5. 9-57 eller Moral, poLitikk og historie, OsLo 1983, 5.17-60. 

LUTHER, M.: Et skrift med etisk innhold, f.eks.: Vom eheliehen Leben, Ob Krieg5leute aueh im 
sel igen Stande sein konnen, eller Von Kaufshandlung und Wueher 

MILL, J.S.: UtiLitarism, kap I-IV, norsk utgave: Moral og nytte 1970, s. 35-73 
En pavelig encyklika, for eksempel: Humanae Vitae, Paeem in terris, eller Populorum progressio. 

Norsk utgave. 
SBE, N.H.: Kristelig etik, København 1962, kap. 2,11 og 19. 
LØGSTRUP, K.E.: Den etiske fordring, kap. l, Y og XII. 2. opl. Kbh. Sth. Oslo 1957 
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AUGUSTIN, Aurelius: On Christian Doctrine, Indianapolis 1958, 5.7-10, 17-20 (avsnitt l-IV, 
XX-XXIV) 

LUTHER, M.: Til rBdsherrene i alle Tysklands byer om at de skal opprette og underholde kristelige 
skoler i Martin Luther, Verker i utvalg IV, Oslo 1981, 5.34-58. 

FRANCKE, A.H.: Et utvalg i MYHRE, R.: Store pedagoger i egne skrifter, Oslo 1968, bd. Il, 
5.159-173. 

ROUSSEAU; J.J.: Emile (et utvaLg) i MYHRE, R.: Store pedagoger i egne skrifter, Oslo 1969, bd. 
Ill, 5. 37-79. 

VIG, O.: Historiens værd i Folkevennen 1854, s. 1-32. 
Atterreising av kristendomsfaget i skolen, Oslo 1946, 5.9-21. 
SMART, N.: SecuLar Education and the Logic of ReLigion, London 1968, kpt. I og V, s. 9-30, 90-106. 
WEGENAST, K.: Die empirische Wendung in der ReLiglonspedagoglk i Der EvangeLische Erzieher 

20/1968, s. 111-125. 
KAUFMANN, H.B.: Muss die BibeL 1m Mittelpunkt des Rellglonsunterrlcht stehen i KAUFMANN,H.B.: 

Steit um den probLemorientierten Unterrlcht In Schule und Kirche, Frankf. a.M. 
1973, s. 23-27. --

GLOY, H.: Themen statt Texte? j KAUFMANN, H.B.: Streit um den probLemorlentlerten Unterrlcht iD 
Schule und Kirche, Frankf. a.M., 1973. 

JUSTIN: Dialog med Tryphon, kap. 1-9, engelsk utgave: Antenicean Fathers, 5.147-162. 
AUGUSTIN: Confessiones, bok XI, engeLsk utgave: Salnt Augustine Confessions. Translated wlth an 

Introduction by R~S. Pine-Coffin, Harmondsworth, EngLand 1961 og senere utg., 5.253-280. 
CUSANUS, NlcoLaus: De pace fidel, norsk utgave: BØRRESEN, K. E.: Nicolaus Cusanus' dialog om 

troslreden, Oslo 1983, hele teksten, 5. 32-65 
HUME, David: DiaLogues Concernlng Natural Religion, part VII ,VIII, IX, XII, Edited with 

Introduction by Henry C. Aiken, New York 1948 og senere utg., s. 47-60, 82-95. 
KANT, l.: Die Religion innerhaLb der Grenzen der bLossen Vernunft, fororde~ og 

fjerde delen, til og med # 2 I andre avdeling, svensk utgave: Religionen inom det blotta 
fornuftets granser, Stockholm 1927, s.11-17, 123-145. 

KIERKEGAARD, S.: Begrebet angst. Caput V, SØren Kierkegaards samlede verker, bind 6, ,København 
1963, 5.234-240. 

NIETZSCHE, F.: Zur Genealogie der MoraL, tredje avhandLing, avsn. 17-22, norsk utgave: Moralens 
genealogi, Oslo 1969, 5.102-115. 

JAMES; W.: The Varieties of reLigious Experience, kap. r, dansk utgave: Religiøse Erfaringer, 
København 1919, 5.13-26. 

OTTO, R.: Das Hellige, kap. 1, 2, 3, 4a-b, 6, Munchen 1963, 5.1-27 og 42-52. 
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VEILEDNING TIL STUDIET 

A. Veiledning til studiet av Det nye testamente 
Hovedfagsstudiet av Det nye testamente bygger videre på de kunnskaper i faget som 
studenten har tilegnet seg under mellomfagsstudiet. 

l. Det detaljeksegetiske arbeid med de nytestamentlige tekster fØres et avgjØrende 
skritt videre ved at hovedfagsstudiet bygger på den åreske grunntekst. Det er 
viktig at studenten snarest mulig kommer i gang med ette arbeidet. Derfor anbe
fales det at den forberedende prØve i gresk, som kreves for hovedfagseksamen, 
avlegges så tidlig som mulig i hovedfagsstudiet. Det lØnner seg å gi seg tid til 
å tilegne seg språket grundig med det samme, og det er viktig å holde gresk
kunnskapene vedlike under hele studiet, f.eks. ved å fØlge den lØpende NT-under
visning ut fra den greske teksten og ved å lese noen vers daglig på gresk. Til 
slik kursorisk lesning vil F. RIENECKER: Sprachlicher SchlUssel zum NT, være et 
hjelpemiddel. 
I det detaljeksegetiske studium ut fra den greske grunntekst bØr en legge vekt på 
å tilegne seg bruken av Nestles tekstkritiske apparat, så en kan skjelne mellom 
de viktigste håndskriftgrupper og gjØre rede for hvorfor en lesemåte forkastes 
eller godtas som opprinnelig. Til dette formål anbefales en gjennomlesning av for
ordet til Nestles utgave av Novum. Videre bØr en Øve seg i å se de tolkningsmulig
heter grunntekstene gir ut fra analyse av syntaks og setningsstruktur, og ut fra 
leksikalske overveielser om de enkelte ords betydning. Viktige hjelpemidler som 
kan medbringes til eksamen er BAUERS worterbuch zum Neuen Testament. SCHMOLLERS 
Handkonkordanz zum Neuen Testament, som må brukes når en vil analysere de enkelte 
begreper, og HUCKS (eller ALANDS) greske synopse. 

Kommentarene er kun ment som hjelpebØker i tekststudiet. Hovedvekten bØr legges 
på innØvelse av eksegetisk metode og tilegnelse av de realkunnskaper av språklig, 
begrepsmessig, historisk og litterær art som er nØdvendig for et selvstendig 
teologisk arbeid med tekstene. Dette skjer best ved å fØlge de lØpende undervis
ningstilbud innenfor Det nye testamente. 

I tekstarbeidet bØr en legge særlig vekt på forståelsen av de sentrale bibelteo
logiske begreper og hovedtemaer som forekommer i tekstene. En forutsetter at de' 
bibelteologiske kunnskaper en har fått ved mellomfagsstudiet, skal utdypes og 
suppleres ved hovedfagsstudiets mer inngående tekstarbeid. Det lØnner seg derfor 
å konsultere de bibelteologiske helhetsframstillinger som er anført til slutt i 
litteraturlisten til tekstarbeidet. 
De oppfØrte pensumtekster kan etter sØknad byttes ut med andre. 

2. Arbeidet med innledningspørsmålene til de skriftene eom legges opp som pensum 
bØr skje etter hvert som en arbeIder eksegetisk med de enkelte skrifter. Tekst
historien bØr en gjennomarbeide i tilknytning til arbeidet med det teksthistor
iske apparat i Novum. 

3. Studiet av nytestamentlig tidshistorie skal gi studentene den nødvendige tids
historiske bakgrunn for forståelsen av de nytestamentlige skrifter. Det bØr sær
lig legges vekt på de forhold som har betydning for tekstforståelsen: De politiske 
forhold og de religiØse strØmninger i Palestina på Jesu tid, og politiske og 
religiØse forhold i Romerriket i det første århundret. Arbeidet med tidshistorien 
hØrer nær sammen med arbeidet med Jesu liv og urkristendommens historie. 

4. Gjennomlesningen av de ikke-bibelske tekster som studieplanen anfØrer, skal tjene 
som stØttetekster til forståelsen av tidshistorien og skjerpe blikket både for 
Det nye testamentets egenart og for dets sammenheng med samtiden. Det kreves 
ingen utlegning av tekstene, men en skal kunne gjøre rede for hovedinnholdet i 
dem, og en bØr særlig merke seg trekk i tekstene som har direkte berØring med 
Det nye testamentes tankeverden. 

5. I bibel teologi kreves et fordypet studium innen ett avgrenset tema ut fra en lit
teratur på 100-150 sider. Temaet bØr velges i tilknytning til et av fordypnings
områdene i dogmatikk eller etikk eller til hovedoppgaven. 

+ + + + + 

Hovedhensikten med studiet av Det nye testamente er at studentene skal lære seg å 
arbeide vitenskapelig metodisk med tekstene, og tilegne seg språklige, historiske 
og teologiske kunnskaper som er nØdvendige for dette. Det er altså tekststudiet 
(studieplanens pkt. l, sml. formuleringen 'inngående kjennskap til;) som står 
i sentrum av studiet, og de Øvrige emneområdene i studiet av NT har mer karakter 
av å være stØttedisipliner til tekstarbeidet (studieplanens pkt. 2-5). 
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emner enn for vanlig hovedoppgave. Man 'innsparer den ofte mØysommelige prosess det 
kan være å delta i utarbeidelsen av et emne selv. Til gjengjeld blir spektret av 
mulige emner innsnevret. For Øvrig vil arbeidsmåtene stort sett være de samme for 
begge alternativer. Vi kan derfor nedenfor begrense oss til omtale av vanlig hoved
oppgave, og be studenter som velger det annet alternativ, selv å stryke det som 
ikke passer (redegjØrelse for emnevalg osv.). 

QpE~ve!zper og emneutvalg. - Stort sett er det to hovedtyper av oppgaver som kan 
bli aktuelle i kristendomsfaget; enten en undersØkelse bygget på hittil ubearbeidet 
kildemateriale (eksegetisk, historisk, eventuelt - men unntaksvis - også empirisk), 
eller en vurderende analyse av andres forskning. Mange vil vel finne at sistnevnte 
type ligger enklest til rette med de tidsrammer som er gitt. Emnet kan enten være 
frittstående arbeide eller inngå som et ledd i et større forskningsprosjekt som flere 
er sammen om. 

Forutsetningen er i alle tilfeller at man innenfor fakultetet har funnet en faglærer 
(professor;fØrstelektor)scm er villig til å påta seg det faglige ansvar m.h.t. veiledning. 
Lektorer kan fungere som selvstendige veiledere på områder hvor de har spesialkunn
skaper, men må da godkjennes som veileder av faglærer i vedkommende disiplin. på 
områder hvor fakultetet ikke har noen faglærer, kan man ikke regne med å få skrive 
hovedoppgave. FØr man går i gang med arbeJ.det, skal emnet være godkjent av veilederen 
~underskrift på dertJ.I utarbeidet formular, og an~eldt til formannen i J.nstitutt
radet. Forøvrig er emnevalget studentens egen sak - han arbeJ.der i det hele tatt 
på eget ansvar og egen rJ.siko. Det kan IJ.kevel lØnne seg forholdsvis tidlig å sØke 
råd hos en faglærer og eventuelt be om forslag. 

Den ramme som studieplanen angir for emnevalget, er meget vid og skulle gi bredt 
spillerom for personlige interesser. Dette er godt, for det kreves et personlig 
engasjement for å gjennomfØre en hovedoppgave med et brukbart resultat. Resultatet 
blir gjerne best om emnet betyr noe for en selv. A finne frem til et sakområde og 
særlig å utkrystallisere en emneformulering krever tid. Det kan derfor ikke skade 
at man tidlig, eventuelt allerede under mellomfagsstudiet, innretter sin lesning 
slik at man gradvis sikter seg inn mot en disiplin og et problemfelt innenfor denne. 
Et spørsmål man må tenke over, er hva man Ønsker at oppgaven skal kaste av seg for 
hovedfagsstudiet som helhet. Emnet skal ligge nærmere eller fjernere i forhold til 
de stoffområder som ellers skal beherskes til hovedfageksamen (NT/ST). Valget 
blir bl.a. et spørsmål om den samlede tid man kan unne seg på studJ.et. Velger man 
et emne fra et fagområde som hØrer inn under mellomfagsst.udiet, men derimot ikke 
hovedfagsstudiet, eller som på annen vis står perifert i forhold til tyngden i hoved
fagspensum, må man nØkternt regne med en videre tidsramme. 

på grunn av tidsfaktoren må målsetningen nØdvendigvis bli begrenset. Her gjelder det 
å være realistisk, har man store forskninssplaner må. man like godt sJ. seg selv fra fØrste stund at 
hovedfagsoppgaven bare kan bli en aller fØrste begynnelse. Ikke desto mindre for
ventes en egen forskningsinnsats. Det er ikke nok bare å referere. på en eller annen 
måte skal man ved fullfØrt arbeide ha drevet forskningsfronten et stykke videre 
fram: kanskje ved å ha dradd fram hittil ukjent eller lite kjent stoff, kanskje ved 
å ha viderefØrt den vitenskapelige debatt ved klargjØring av debattsituasjonen eller 
ved tilfØrsel av nye problemstillinger. Innenfor flere fag er det blitt levert hoved
oppgaver som tross sJ.tt begrensede omfang representerer betydelige forskningspres
tasjoner. (Omfanget ligger vanligvis et sted mellom 80 og l20 maskinskrevne sider 
A4 med dobbel linjeavstand). 

Arbeidet med oppgaven. - Arbeidet faller naturlig i to faser: en fØrste fase hvor 
man samler og grov-ordner stoff, og så den fase hvor oppgaver skrives. Forholdsvis 
detaljerte råd for hvordan man rent teknisk går til verks, finner man f.eks. hos: 
EDV. BEYER: Om å skrive hovedoppgave. Nordisk litteratur, eller hos J.A. SEIP: Om 
å skrive hovedoppgav~. Historie (begge utgitt på Universitetsforlaget). 

Forut for stoffsamlingen må man ha lest seg så meget inn på emnet at man har fått 
en viss oversikt og ideer til en mulig problemstilling. Stoffsamling forutsetter at 
man vet hva man skal se etter. En skissemessig arbeidsdisposisjon bØr man ha h~lt 
fra begynnelsen av, la gå at den må bli nokså hypotetisk. Når stoffsamlingen er 
kommet vel i gang, kan det lØnne seg å ta en pause og se på arbeidsdisposisjonen 
litt på avstand. Muligens vil man da oppdage at den må justeres, eventuelt grundig 
omarbeides. Når ideene begynner å klarne, kan det være fruktbart å skrive en rask 
og uprentensiØs skisse av hva man tror at oppgaven vil komme til å gå ut på. En slik 
skisse, som bØr gjøres knapp, kan bli en hjelp til ikke å miste tråden og fortape 
seg i enkeltheter. I noen tilfeller (hvor oppgavens anlegg forekommer å være for
holdsvis opplagt) kan det være riktig å delvis la stoffsamling og skrivning gå hånd 
i hånd. Men vanligvis utsetter man skrivningen til materialet i hovedsaken er samlet, 
og nøyer seg underveis med stikkordmessige sammenfatninger for å beholde kontrollen 
og oversikten over stoffet. 

Viktig er det at man drØfter oppgaven med andre. At arbeidet skal være et selvstendig 
arbeide, betyr ikke at det ikke er tillatt å sØke hjelp i denne form. Noe av det mest 
fruktbare kan være samtaler med studiekamerater. Eventuelt kan deler av oppgaven tas 
frem i et seminar. Men fremfor alt anbefaler det seg å holde god kontakt med den 
faglige veileder. Som nevnt er det en forutsetning av faglæreren godkjenner emnet. 
Han bØr også kunne anvise litteratur å gå ut ifra. Det neste stadiet hvor man ube
tinget bØr ta kontakt med veilederen, er når materialet er innsamlet og man skal 
til å skrive. Man bØr ikke sette i gang større skriveoperasjoner uten fØrst å ha 
diskutert en forholdsvis fyldig disposisjon med ham. En fordel kan det da være om 
man samtidig kan forelegge utkastet til et innledningsavsnitt som gjør rede for tid
ligere forskning på området, hvilket materiale man vil anvende, forskningsmetodene 



STUDIEPLAN FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP HOVEDFAG VED MENIGHETSFAKULTETET Side 26 

og må1set.tingen. Innledningen kan gjerne ha en t.ese. Om utkastet. er aldri så fore
lØpig, vil det kunne være av stor verdi for veilederen som nå står foran den ofte ikke 
helt lette oppgave å leve seg inn i hvordan et annet menneske tenker. Når man så 
har skrevet et par kapitler, kan det igjen være klokt å be om å få en reaksjon. Det 
lØnner seg da å få vurdert både opplegget som nå begynner å ta fast form, og rent 
tekniske, stilistiske og komposisjonsmessige enkeltheter. 

Man må regne med at arbeidsprosessen vil forlØpe gjennom flere kriser - det er gjerne 
på den måten man når opp på stadig hØyere nivåer. Videre sier det seg selv at etter 
hvert som arbeidet skrider frem, faller det nytt lys tilbake også over deler av opp
gaven som man mente å ha gjort unna. Det er ikke uvanlig at særlig de fØrste avsnitt
ene må grundig omarbeides i en sluttfase. I verste fall bryter hele disposisjonen 
san~en slik at materialet må brekkes fra hverandre igjen og støpes i en ny form. 
Fra tid til annen bør man - eventuelt ved annen lesning - forsøke å skaffe seg krit
isk avstand til st~ffet slik at man blir i stand til å overprØve hva man har gjort: 
om tankefØringen er klar, oppgavens forskjellige deler vel sammenføyet, problemstil
lingen konsekvent gjennomført, materialet bærekraftig nok. Og ikke minst: om noe er 
overflØdig og uten skade kan kuttes ut. Også den stilistiske side ved arbeidet bØr 
man lytte til: klinger det noenlunde brukbart? Det er gjerne en nærmere sammenheng 
mellom form og innhold enn man tror. 

Den ferdige oppgave.- FØr det ferdige manuskript sendes til maskinskrivning, bØr 
veilederen ha gitt grønt lys for dette. Riktignok både skriver og innleverer man 
arbeidet på eget ansvar. Likevel er det unØdvendig å risikere å få underkjent en 
oppgave som kunne holdt mål om man etter en fagmanns råd hadde gjort en del for
bedringer. 

Den ferdige oppgave bØr være forsynt med en innlednil!5! med et l.nnhold som ovenfor 
antydet, et noteapparat/anmerkninge~ med de nØdvendige referanser, en ~ibliografi 
og gjerne også en sammenfattende konklusjon, slik at det blir klart for leseren 
hvordan forskningssituasjonen var da oppgavens forfatter begynte sitt arbeide, hva 
han selv satte seg som mål, hvilket materiale han bygger på, og hvilke resultater 
han er kommet fram til. Oppgaven skal plassere seg i en forskningssarrunenheng. 
Det er viktig å legge arbeide også på overskrifter, og ikke minst på tittelen som 
så presist og fengende som mulig bØr angi hva saken dreier seg om. Hovedtl.ttelen 
kan gjerne være bygget opp av et par karakterl.stiske stikkord. mens den nærmere 
presisering av saken foretas i en mer "tørr" undertittel. 

Ivar Asheim 
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REGLER FOR EKSAMENSKANDIDATER, 
KR ISTENDOMSKUNNSKAP 

OPPMELDING TIL EKSAMEN, ANULLERING AV OPPMELDING 
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OppmeLding skjer skriftLig innen de fastsatte frister p3 eget skjema tiL hver eksamen. For a fl 
meLde seg opp tiL eksamen, ma en ha betaLt semesteravgift. For eksamen betaLes egen avgift. 
VitnemIl for de eksamener som er avlagt utenfor fakultetet, vedLegges eksamensoppmeldingen dersom 
de ikke er innLevert tidligere. 

Annullering av eksamensoppmelding ml skje skriftlig og mottas innen en uke før prøven 
vedkommende fag. 

Studenter som ikke møter til eksamen eller trekker seg etter annulleringsfristens utløp, regnes 
for a ha fremstilt seg til eksamen nar gyldig forfallsgrunn ikke foreligger. 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER VED EKSAMENSPRØVER 

a. Eksamenskandidatene ma møte i god tid før prøven, og i tilfelle sykdom eller annen hindring 
melde fra om dette s~ snart som mulig. Om noen møter fram først etter at oppgaven er 
opplest/utdelt, kan vedkommende ikke delta i dagens prøve, men kan etter søknad gis adgang 
til I gl opp til kontinuasjonsprøve (utsatt prøve). 

b. Ingen notater ml medbringes eller nyttes ved prøvene, heller ingen form for oversettelser. 
Har noen med seg nytestamente e.l., ml dette innleveres til inspektøren før oppgaven leses 
opp. 

c. Under prøven ma ingen form for meddelelse finne sted mellom eksamenskandidatene uten gjennom 
i nspek tøI'. 

d. Ingen eksamenskandidat m~ forlate sin plass under prøven unntatt nar vedkommende g~r ut 
sammen med en inspektør. En inspektør kan følge høyst 2 personer av gangen ut av 
eksamenslokalet. 

e. Ingen eksamenskandidat m~ forlate eksamenslokalet før tidligst en time etter at oppgaven er 
opplest/utdelt. 

f. Ved opphold utenfor eksamenssalen ma ingen samtale om oppgaven eller overhodet om teologiske 
emner finne sted, verken med inspektøren eller mellom eksamenskandidatene innbyrdes. 
Fakultetets regler for røykfrie omrader gjelder ogsa for eksamenskandidater. 

g. Besvarelsen innleveres senest n~r tiden er ute, uten hensyn til om den er fullført eller 
ikke. 

h. Den som har avlagt de skriftlige prøver, kan ikke unndra seg sensur for disse. 

i. Dersom noen overveier ~ trekke seg fra prøven, skal vedkommendeførst konferere med enten 
dekanus, undervisningsleder ellerstudieveileder, avdelingsleder eller faglærer. 

j. Den som trekker seg fra eksamen, har ikke adgang til a g3 opp til utsatt prøve etter reglene 
for sykdom under eksamen og eksamensarbe\d nedenfor. 

EKSAMENSBESVARELSENE 

o. Besvarelsene ved skriftlige klausurprøver føres inn pa særlige innføringsark, som 
eksamenskandidatene f~r utlevert. 

b. Oppgavens ordlyd skrives av etter det utdelte oppgaveark og føresp~ besvarelsens 
tittelside. Under dette skrives det kandidatnummer en har fatt tildelt, dato, men ikke noe 
navn. 

C. Fakultetet kan etter søknad gi adgang til a levere eksamensbesvarelser avfattet p~ et av de 
vanlige fremmedsprak. Søknad om dette ml leveres sammen med eksamensoppmeldingen. 

d. Dersom en besvarelse er vanskelig 3 lese p~ grunn av utydelig h~ndskr'ift, forkortelser og 
lignende, ma eksamenskandidaten være forberedt pa ikke ~ f~ sensur. 

e. Det er ikke adgang til a føre inn eksamensbesvarelser med blyant. 

HJELPEMIDLER 

Se avsnittet om eksamen ovenfor, s. 6 (mellomfag) og 14-15 (hovedfag). 

SYKDOM UNDER EKSAMENSARBEID OG EKSAMEN, KONTINUASJON 

a. Dersom en student p~ grunn av sykdom elLer tvingende velferdsgrunner er hindret fra ~ levere 
inn skriftlige hjemmearbeider til fastsatt tid og sa snart som mulig sender inn en 
legeerklæring som blir godkjent av fakultetet, kan vedkommende gis utsettelse med 
innleveringen. Av legeerklæringen ma det g~ tydelig fram i hvilket tidsrom studenten har 
vært sykmeLdt, og om sykmeldingen var hel eller delvis. 

Legeerklæringer og velferdsgrunner godkjennes av undervisningsadministrasjonen. 
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b. Dersom en student pl grunn av sykdom eller tvingendevelferdsgrunner er hindret fra I møte 
til en prøve og sl snart som mulig sender inn legeerklæring som blir godkjent av fakultetet, 
kan studenten gis adgang til I avlegge vedkommende prøve ved kontinuasjon (utsatt prøve). Av 
legeerklæringen ml det gl tydelig frem i hvilket tidsrom studenten er sykmeldt. 

Legeerklæringer og velferdsgrunner godkjennes av undervisningsadministrasjonen. 

Kontinuasjonsprøve skal holdes sl snart studentens helse og forholdene forøvrig tillater det, 
om mulig innen det samme semester. For kontinuasjonsprøve betales ikke nytt eksamensgebyr. 

c. Dersom en student blir syk under eksamen, ml det som er utarbeidet av besvareLsen, innleveres 
tiL sensur før vedkommende forLater eksamenslokalet. I motsatt faLL regner en at vedkommende 
har trukket seg fra eksamen. Dersom vedkommende innen en uke innsender legeerkLæring som 
blir godkjent av fakuLtetet, kan studenten gis adgang tiL I avlegge prøven ved kontinuasjon 
(utsatt prøve) etter samme bestemmeLser som i pkt. b. 

Legeerklæringer godkjennes av undervisningsadministrasjonen. 



STUDIEPLAN FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP VED MENIGHETSFAKULTET~T 

FORSKRIFTER OM BEGRUNNELSE OG KLAGE 
ved Universitets- og høgskoleeksamener 

Side 29 

Fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 19. januar 1973 med hjemmeL i KongeLig 
resoLusjon 5. desember 1969 om delegasjon m.v. i forbindeLse med Forvaltninglovens 
ikraftsettelse. 

# 1 BEGRUNNELSE 

Eksamenskandidat ved universitet elLer høgskole har etter at sensur er falt, rett til 3 f3 en 
redegjørelse for sensurvedtaket av egne eksamensprestasjoner. Redegjørelsen gis aven av 
sensorene, Finner sensoren det hensiktsmessig, kan redegjørelse gis skriftlig. 

Er det gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen (sensorveiledning), skal de være 
tilgjengelige for kandidatene etter at sensuren er falt. 

# 2 KLAGE OVER INNHOLDET AV SENSURVEDTAK 

Klage over innhoLdet av sensurvedtak fremsettes skriftlig. Finnes klagen a være berettiget, 
endres vedtaket. I motsatt fall gis klageren en skriftlig begrunnelse for sensuren, og en frist 
pa tre uker til 3 meddele om klagen opprettholdes. 

Opprettholdes klagen, skal denne behandles aven særskilt klagenemnd, som oppnevnes av styret*, 
det høyeste organ ved institusjonen. 

Examen philosophicum kan bare p5klages nar eksamen ikke er bestatt. Muntlig eksamen, 
propedeutiske prøver og praktiske prøver kan ikke paklages. Er kretsen av sakkyndige i et fag sa 
Liten at styret ved institusjonen ikke anser det mulig 5 sammensette en klagenemnd med 
tiLstrekkelig kyndighet, kan sensurvedtaket ikke p5klages. 

# 3 BEHANDLINGEN I KLAGENEMNDA 

KLagenemnda vurderer sensurvedtak og begrunnelen for det. Finner nemnda et p3takeLig misforhold 
mellom eksamenprestBsjonen og eksamensresultatet, fastsetter den ny karakter. Endring kan skje 
til gunst eller til ugunst for klageren. Nemndas avgjørelse er endelig. I fag der den endelige 
karakteren fastsettes etter at muntlig eksamen er avholdt, skal det før den nye karakteren 
fastsettes, avholdes ny muntlig prøve. 

# 4 KLAGE OVER SAKSBEHANDLINGEN 

Klage over formelle feil ved eksamen eller eksamenssensur behandles av det høyeste organ ved 
institusjonen, elLer av det klageorgan som dette gir fullmakt. Finner klageorganet feil som kan 
ha hatt betydning for utfallet, opphever det sensurvedtaket og bestemmer om det skal foretas ny 
sensur elLer holdes ny prøve. Klageorganets avgjørelse er endelig. 

# 5 FULLMAKT TIL A GI NÆREMERE REGLER 

Styret ved institusjonen kan gi nærmere regler om begrunnelse, om klagens form og innhold, om 
frist for klagen, om klagenemndas sammensetning, hvilket organ ved institusjonen klagen skal 
fremsettes for og om hva som skal regnes som p3takelig misforhold etter # 3. Forøvrig gjelder 
reglene i Forvaltningslovens kap. VI. 

* 1fLg. departementets fastsettelse av 31.10.73 skal ved MF fakultetet ha de funksjoner som 
forskriftene er lagt tiL styret. 
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Fakultetets nærmere regler om begrunnelse, 
om klagens form og innhold m. m. 
Jfr. Forskrifter om begrunnelse m.m. av 19.01.73, # 5 

1. OM BEGRUNNELSE 

S i de JO 

Studenter som ønsker en redegjørelse for sensurvedtak m~ henvende seg til den av sensorene som 
disse har utpekt til dette form~l, innen 3 uker etter ~pningen av neste semester. 

2. OM KLAGENS FORM OG INNHOLD 

Klage over innholdet av sensurvedtak s§ vel som klage over saksbehandlingen fremsettes skriftlig 
til undervisningsadministrasjonen og m§ være begrunnet. 

3. OM FRIST FOR KLAGEN 

Klage over innholdet av sensurvedtak m§ være innkommet innen 2 uker etter at sensuren er falt. 

Klage over saksbehandlingen m§ være innkommet innen 1 uke etter at skriftlig sensur er falt. 

4. OM KLAGENEMNDAS SAMMENSETNING 

Klagenemnda skal ha tre medlemmer og en sammensetning som tilsvarer sensurkollegiet. Et flertall 
i klagenemnda skal være nye i forhold til sensurkollegiet. Klagenemnda oppnevnes av avdelingens 
lærermøte. 

5. OM HVA SOM SKAL REGNES SOM PATAGELIG MISFORHOLD ETTER FORSKRIFTENES # 3 

For at klagenemnda skal kunne fastsette en ny karakter, m§ den - der hvor det gis tallkarakter -
finne at det er et misforhold mellom eksamensprestasjoner og eksamensresultat pS minst 3/10 ved 
en eksamen som har karakterskala fra 1.0 til 4.0. 

6. EVENTUELL MUNTLIG PRØVE ETTER ENDRING AV KARAKTEREN FOR SKRIFTLIG 

Dersom karakteren for skriftlig prøve endres etter omsensur, m~ kandidaten opp til ny muntlig 
prøve hvis muntlig prØve er en justering av den skriftlige karakteren. 

VIDERE STUDIER I KRISTENDOMSKUNNSKAP 

OVERGANG FRA KRISTENDOMSKUNNSKAP 
TIL TEOLOGI 

Kontakt studieveilederne dersom du har spørsm~l denne forbindelse. 



STUDIEPLAN FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP VED MENIGHETSFAKULTETET Side 31 

GRUNNREGLER 

FOR 

DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET 

Vedtatt pa det konstituerende møte 16.10.1907, med senere endringer, senest 25.04.1988. 

A. MENIGHETSFAKULTETETS MAL OG VIRKE. 

Paragraf 1. 

Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo har til m§l pR grunnlag av Guds ord og kirkens 
evangelisk-lutherSke bekjennelse ~ gi teologisk utdannelse for prestetjeneste og annen tjeneste 
innen Den norske kirke. Fakultetet gir ogs~ kateketutdannelse og utdannelse i faget 
kristendomskunnskap for tjeneste i kirke og skole. Det viL samtidig være en hovedoppgave ~ vekke 
og bevare sant kristelig liv hos de studerende. 

Paragraf 2. 

Fakilltetet drives ved gaver og andre bidrag. Det hefter selv for sine forpliktelser. 

Paragraf 3. 

Fakilltetet gir fri utdannelse for sine studerende. 
a l le. 

Paragraf 4. 

Til forelesningene er det ~pen adgang for 

Fakultetets Rrlige undervisning fordeles pR to semester, det første fra midten av januar tiL 
midten av juni, det andre fra slutten av august tiL midten av desember. 

Paragraf 5. 

Ved fakuLtetet ansettes professorer fØlgende fag: 

al de gammeLtestamentLige fag, 

bl de nytestamentLige fag, 

cl systematisk teoLogi, 

dl kirkehistorie, i tiLfeLle med dogmehistorie og symbolikk, 

el misjonsvitenskap, og 

f) eventueLt ogs~ andre teoLogiske fag. 

Det kan dessuten ansettes fakultetslektorer, vitenskapelige assistenter og forskningsstipendiater. 

Med styrets samtykke kan lærerr~det ogs~ gi andre kvalifiserte personer høve til ~ hoLde 
forelesninger og øveLser i kortere eLLer Lengre tid. 

Paragraf 6. 

Undervisningen tar sikte pR 3 Lede de teologiske studenter til full vitenskapeLig utdanneLse 
overensstemmende med de krav som norsk Lov tiL enhver tid fastsetter for teologisk 
embetseksamen. P3 tilsvarende m§te skaL undervisningen i kristendomskunnskap svare tiL de 
eksamenskrav som tiL enhver tid gjeLder for dette fag ved norsk universitet og høyskoLe. 
Samtidig prøver en ~ Lede tiL forst3else av det kristeLige Liv og det kristelige arbeid ute bLant 
folket. 
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Paragraf 7 

Teologisk embetseksamen avholdes ved MenighetsfakuLtetet etter de bestemmeLser som er fastsatt 
lov av 13, juni 1986 om eksamensrett for og statstiLskudd tiL private høyskoLer 
(rrivathøyskoLeLoven), 

Eksamen i kristendomskunnskap avholdes med eksamenskrav som motsvarer de krav som er fastsatt for 
de gjeldende offentLige eksamener i dette fag. 

Par'agl'af 8. 

Ved Det praktisk-teoLogiske seminar, som ifølge tilleggslov av 10. juni 1925 er knyttet til 
lakultetet, ansettes en hovedlærer i de fag som tiLLigger denne og lærere i de øvrige fag, der 
kandidatene skal veiledes. Hovedlæreren for det praktisk-teologiske seminar fører tittel av 
rektor. Pr'aktisk-teoLogisk eksamen avhoLdes i samsvar med bestemmelser som fastettes ved kgL. 
resoLusjon. 

P il I' a g I' a I 9. 

Ved lakuLtetets kateketseminar ansettes en rektor og lærere i de teoretiske og praktiske fag. 
Eksdmen avholdes i samsvar med bestemmelse godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Paragraf 10. 

Lærerrndet bestnr av de fast ansatte lærere. Dekanus er leder for lærerr~det. 

Lærerrndet avgir innstilling til Menighetsfakultetets styre, eventuelt Det praktisk-teologiske 
seminars styre eller Kateketseminarets styre, ang~ende ansettelse av lærere, opprykk i høyere 
stiLlinger og utdeling av vitenskapelige stipendier. I ansettelsessaker deLtar kun lærere i 
stilling sideordnet med elLer høyere enn den som skal besettes. Rektorene deltar i drøftingene 
om besettelse av professorater, men uten stemmerett. 

Lærerrldet avgir uttalelser i lærespørsm~l, i spørsm~l av etisk-juridisk karakter og i spørsmIL 
av læremessig betydning for gudstjenesten. R~dets uttalelse skal innhentes tiL læremessige 
aspekter ved viktige saker som foreLigger til avgjørelse styre eLler forstanderskap. 

Lærerrldet har rett til I drøfte og eventuelt uttale seg i saker som er oppe til behandling 
fakultetsrIdet, og som er av dyptgripende betydning for fakultetet. 

I Lærerr3det møter ogsl, men uten stemmerett, direktøren og undervisninglederen. 
Undervisningslederen er Lærerrldets sekretær. 

Paragraf 11. 

Fakultetsr3det har 20 medlemmer, 11 representanter for Lærerne, 2 representanter for de øvrige, 
last ansatte og 7 representanter for de studerende. 

I) e k cl n li 5, P rod e k cl n u s og lederne for a v de! lng s r l'I den e er' medlemmer. aLLe med personLige. vaLgte 
vararepresentanter. Dessuten veLges 4 lærere av Lærerrndet blant de fast ansatte Lærere, alle 
med personl ige vararepresentanter. 1 lærer med person! ig vararepresentant velges av og blant 
fakultetes forskningsstipendiater og vitenskapelige assistenter. 2 representanter med 
personlige vararepresentanter velGes av og blant de øvrige, fast ansatte. 

Regler for de hittil nevnte valg, fastsettes av styret. 

Lederne for studentutvalget, teoLogisk fagutvaLg og fagutvalg for kristendomskunnskap, er 
medlemmer, alle med sine nestledere som vararepresentanter. 1 representant med personlig 
vBl'arepresentant velges av og blant de studerende ved Det praktisk-teoLogiske seminar, og 
representant med personLig vararesepresentant velges av og blant de siuderende ved 
Kateketseminaret. Videre velges 2 representanter for de studerende med personlige 
vararepresentanter av studentenes allmøte. 

Dekanus er Leder for fakuLtetsr~det. 

I fakultetsrIdet møter ogs~, men uten stemmerett, direktøren og 
undervisningslederen. Undervisningslederen er fakultetsr~dets sekretær. 

FakultetsrIdet kan nedsette et arbeidsutvalg som best~r av representanter for ansatte og 
studerende i fakuLtetsr~det. 

Par'agraf 12. 

Fakultetsr3det fremmer forsLag overfor styret ang~ende budsjett og opprettelse av nye stillinger 
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ved fakllLtetet. FakuLtetsr~det fremmer innstiLling overfor styret ang~ende søknader om permisjon 
for lengre tid enn hva dekanus eLler direktør kan Innvilge, fra lærere og personell i 
undervisnings- og forretningsadministrasjonen. Fakultestr~det skal uttale seg om ethvert forslag 
t il endring av grunnregLene før styret tar stiLLing til forslaget. R~dets uttalelse skal 
innhentes til viktige prinsippsaker som foreligger til avgjøreLse I styre eller forstanderskap. 
Til saker som er til behandLing I fakuLtestrldet og som er av dyptgripende betydning for 
fakuLtetet, kan lærerrldet overfor fakultestrldet komme med en særuttaLelJe. En slik 
særuttalelse kan, I tilfelle hvor det dreier seg om saker som g§r videre til avgjørelse i styre 
eller forstanderskap, vedlegges saksdokumentene. 

Fakultetsr~det behandler forslag til studieplan og eksamensreglement for det teologiske studium. 
StudiepLanen godkjennes av Kultur- og vitenskapsdepartementet, eksamensregLementet godkjennes av 
Kongen. Fakultestr~det fastet ter studiepLan og eksamensreglement for faget 
kristendomskunnskap. 

Fakl,ltestrSdet samordner undervisningen for det teologiske studium og faget kristendomskunnskap, 
og fastlegger semesterprogram for heLe fakuLtetet. 

Fakultetsr~det behandLer velferdssaker samt spørsmIL som angar ordningen av det kristelige liv og 
samværet pa fakuLtetet. 

FakultestrSdet fører tilsyn med teoretlkumsrldets og med instituttr'ldets virksomhet. 

Paragraf 13. 

Dekanus er den øverste daglige Leder av fakultetets undervisningsadministrasjon. Dekanus er 
leder for lærerrSdet og fakultetsrSd og har ansvaret for forberedelsen av de saker som skal 
behandles der, for radenes protokoller og for iverksettelsen av deres vedtak. 

Dekanus representerer fakultetet ved tiLsteLninger av akademisk karakter og I saker som gjelder 
li n der' v i s ni ngs sek tor en. 

Dekanus velges av lærerrldet blant professorene. Funksjonstiden for dekanus er normalt to ar. 
Normalt bør den dekanus som avgar, velges til prodekanus. 

Paragraf 14. 

Menighetsfakultetet har fire avdelinger: 

Teoretikum - for undervisning og studium tiL teologisk 
embetseksamen, 

Det praktiSk-teologiske seminar, 
Institutt for kristendomskunnskap, og 
Kateketseminaret. 

Hver avdeling har sitt eget avdelingsrad og sitt qget lærermøte. 

Normal t kan Ingen Lærer ha sete I mer enn ett avdelingsrad eller lærermøte. 
kan styret gjøre unntak fra denne ordningen, 

Paragraf 15 

I særLige tilfelle 

lærermøtet ved den enkelte avdeling bestIr av de faste Lærere ved avdelingen, dog Ikke 
forskningsstipendiater. Lærermøtet ledes av avdelingsradets Leder. Lærermøtet har ansvar for ~ 

avholde de foreskrevne eksamener. Lærermøtet fremmer forslag overfor lærerradet om ansettelse av 
fakultetslektorer, fakultetslærere, vitenskapelige assistenter og forskningsstipendiater ved 
avdelingen. SLike forslag skal slvidt mulig inneholde flere navn. Ved behandling av 
ansettelsessaker deltar kun lærere i stiLling sideordnet med eller høyere enn den som skal 
besettes. Vitenskapelige assistenter deltar Ikke i saker som gjelder ansetteLse av 
forskningsstipendiater. HjelpeLærere og andre timeLærere, samt forskningsstipendiater, kan 
Innkall es t i l lærermøtet i bestemte saker. men uten stemmerett. 

Par'agra f 16 

Teoretlkumsrldet har 15 medlemmer; 10 representanter for lærerne og 5 for de studerende. 

9 Lærere med personlige vararepresentanter velges av og blant de fast ansatte lærere ved 
teoretlkum. 1 lærer med personlig vararepresentant velges av og blant fakultetets vitenskapelige 
assistenter ved teoretikum. Hvis ingen slike finnes, velges ogsa den 10. lærer representant av og 
blant de fast ansatte lærere. 

l.eder for teoretikumsrldet velges av Lærerradet, og nestleder velges av teoretlkumsradet selv. 
Begge veLges blant de fast ansatte lærere innen teoretikumsradet. 
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Regler for de hittil nevnte vaLg fastsettes av styret. 

Representanter for de studerende er Lederen og et medLem tiL av teoLogisk fagutvaLg, begge med 
personl ige vararepresentanter fra fagutvalget. De øvrige representanter med personLige 
vararepresentanter velges av avdeLingsmøtet for teologi. 

Radet kan nedsette et arbeidsutvalg som bst3r av representanter for lærerne og de studerende 
radet. 

Paragraf 17 

Instituttr~det har disse medlemmer: 

De faste Lærere (professor/fakultetslektor/vitenskapeLig assistent) 
ved Instituttet samt et antalL representanter for de studerende som utgjør 1/3 av det samlede 
antaLL medlemmer. Representanter for de studerende er lederen og et medLem til av fagutvaLg for 
kristendomskunnskap, begge med personlige vararepresentanter fra fagutvalget. De øvrige 
representanter med personLige vararepresentanter velges av avdeLingsmøtet for kristendomsstudiet. 

Forskningsstipendiater som er ansatt av Menighetsfakultetets styre og tilknyttet Instituttet, har 
rett til 3 delta I Instltuttrldets møter, men uten stemmerett. 

TnstltlJttet Ledes aven Instituttstyrer som velges av lærerr~det blant de fast ansatte lærere 
Ir,nen Instltuttrldet. Instituttstyreren er leder for Instituttradet. Instltuttr~det velger 
hlant sine fast ansatte lærere en nesteleder. 

Instltuttr~det kan nedsette et arbeidsutvalg som best~r av representanter for lærerne og de 
studerende I rldet. 

Paragraf 18 

Praktlkumsr3det har disse medlemmer: 

De faste lærere (rektor/fakultetsLektor/vitenskapelig assistent) 
ved Det praktisk-teologiske seminar, samt et antall representanter for kandidatene som utgjør 1/3 
av det samlede antall medlemmer I radet. Dersom rldet har 3 faste lærere, skal kandidatene ha.2 
representanter. 

Rektor ved seminaret er leder for praktikumsrIdet. 

Forskningsstipendiater som er ansatt av seminarets styre, har rett til ~ delta 
møter, men uten stemmerett. 

praktlkumsr~dets 

I praktlkumsr~dets møter deltar dessuten ytterligere 3 representanter for kandidatene, men uten 
stemmerett. 

Har radet 2 kandidatrepresentanter med status som medlemmer, er det begge kulls tillitsvalgte som 
er medlemmer. Uten stemmerett møter da hvert kul~s varatillitsvalgt og kandidat~nes representant 

faklJLtetsrldet. De varatillitsvalgte er personLige vararepresentanter til praktikumsrIdet. 

Hvis r3det har 1 kandidatrepJ'esentant med status som medlem, skal dette være eldste kulls 
tiLlitsvalgte, med yngste kulls tillitsvaLgte som personlig vararepresentant. 

Paragraf 19 

Kateketsemlnarrldet har disse medlemmer: 

De faste lærere (rektor/fakultetslektor/fakuLtetslærer/vltenskapelig assistent) ved 
Kateketseminaret, samt et antall representanter for de studerende som utgjør 1/3 av det samlede 
antall medlemmer i r~det. Dersom rldet har 3 faste lærere, skal de studerende ha 2 
representanter. 

Rektor ved seminaret er leder for kateketsemlnarr~det. 

Hvis r~det har 1 representant for de studerende med status som medlem, innkalles ogsa 
varar'epresentant som deltar I r~dets forhandlinger, men uten stemmerett. 

Paragraf 20 

Avdelingsr3det fremmer forslag overfor fakuLtetsr~det ang3ende budsjett og opprettelse av nye 
stillinger ved avdelingen. Det fremmer innstilling overfor fakultetsr~det anga ende permisjoner 
for avdelingens Lærere for lengre tid enn hva dekanus kan Innvilge. 

Avdellngsradet utarbeider forslag til studieplan og eksamensreglement for studiet ved 
avdelingen. Teoretlkumsr~dets og Instltuttrldets forslag fremmes overfor fakultestradet. 
seminarr~denes forslag fremmes overfor de respektive seminarstyrer. Avdelingsrld~t fastsetter 
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undervisningsprogram for undervisningen ved avdelingen, dog sBledes at undervisningsprogrammet 
for det teologiske studium og faget kristendomskunnskap skaL samordnes av fakuLtetsrBdet. 

AvdelingsrIdet behandler velferdssaker samt spørsmBL som angIr det kristeLige liv og samværet pa 
avdelingen. 

Paragraf 21 

Fakultetet har fagseksjoner for det gamle testamente, det nye testamente, kirkehistorie, 
systematisk teologi, misjonsvitenskap/religionsvitenskap og eventuelt for andre fag. En 
fagseksjon bestar av alle faste lærere innen et fag, dog ikke forskningsstipendiater. Disse har 
rett til ~ delta i fagseksjonens møter, men uten stemmerett. 

En lærer som underviser I flere fag, har sete i en fagseksjon, men kan Innkalles til de andre 
seksjoner hvor han/hun har undervisning, dog uten stemmerett. 

Fagseksjonen velger selv sin leder blant seksjonens fast ansatte lærere, 
en pl' of es 501', 

alminnelighet velges 

Fagseksjonen skal søke ~ fremme forskning og undervisning Innen sitt fag. Den kan avgi uttaLelse 
til et avdelingsrRd angRende opprettelse av nye stillinger, permisjoner for lærere, studieplan og 
undervisningsprogram innen sitt fag, og overfor en avdelings lærermøte ang3ende ansettelse av 
lærere innen faget. I ansettelsessaker deltar kun lærere I stilling sideordnet med eller høyere 
enn den som skal besettes, 

B. FORSTANDERSKAP OG STYRE. 

Paragraf 22 

Fakultetets øverste myndighet er forstanderskapet, som ogs~ har overtilsynet med fakultetet. 
Forstanderskapet har 21 medlemmer med 10 varamenn, hvorav minst 10 medlemmer og 5 varamenn bør bo 
utenfor Oslo. Alle disse skal bekjenne den kristne tro etter viI' kirkes bekjennelse og føre en 
kristelig vandel. Det velger innen sin midte formann og nestformann for et ~r om gangen. 

Av dets medlemmer g~r tredjeparten ut hvert 3. ar. Disse kan ikke Innvelges før ved neste valg~ 
Valget foretas skriftlig i forstanderskapsmøte av det sittende forstanderskap (de uttredende 
medlemmer innbefattetl. Varamenn velges særskilt hvert 3. ~r. Til valget fremlegger styret en 
forslagsliste med 25 navn i alfabetisk orden. Forstanderskapet er ikke bundet av forslagslisten. 
J tilfelle stemmelikhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. Den som har vært varamann 
sammenhengende i tre perioder, kan ikke velges som varamann igjen før ved neste valg, 

J forstanderskapsmøtene 
stede for B kunne fatte 
ikke annet er bestemt. 
mBned nytt møte, som er 

rna minst halvparten av forstanderne eller I deres sted varamenn, være til 
gyldig beslutning. Beslutningene fattes med simpelt stemmeflertall, hvor 
Dersom det foran nevnte antall medlemmer Ikke møter, innkalles innen en 
beslutningsdyktig uansett hvor fl som møter, 

P'lr'agl'af 23 

Forstanderskapet har som oppgave: 

al n p~se at grunnreglene overholdes, 

bl ~ sørge for 3 skaffe de nødvendige midler til fakultetets 
dl' i f t , 

cl ~ avgjøre Læreransettelser og avskjedigelser 
innanking (paragrafene 27 og 28), 

dl ~ fastsette lønningene, 

el ~ gjennomg§ og godkjenne styrets arsberetning, 

tilfelle 

fl 3 gjennomgl og godkjenne regnskapene og vedta budsjettene, 

g) 3 foreta de nødvendige valg. 

Irsberetning og utdrag av regnskapet offentliggjøres p§ den mate som forstanderskapet finner mest 
høvel ig. 

Parilgraf 24 

Formannen i forstanderskapet er pliktig til: 

al § innkalle forstanderskapet til møte. SaksListe skal følge Innkallelsen, 
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hl 3 sørge for sakenes forberedelse. 

cl 3 føre iorhandlinsprotokoll, hvor alle beslutninger 
innføres. 

P a ,. a 9 r' a f 2 5 

Side 36 

Ordinært møte forstanderskapet holdes minst en gang 3rlig etter formannens bestemmelse og 
innkalles med en m§neds varsel. I møtet deltar med talerett, men uten stemmerett medlemmene av 
styre og lærerr~d, praktikandenes tillitsmann, en representant for studerende p~ 
Kateketseminaret, Studentutvalgets leder, formennene I fagutvalgene og en student valgt av 
allmøtet. Ved forfalL møter i stedet for studentenes representanter, vedkommendes personl ige 
varamann. 

Dekanus og studentuvalgets leder har rett til ~ fremsette forsLag, ved forfall prodekanus og 
utvalgets nestleder. 

Ek~traordinært forstanderskapsmøte holdes n~r formannen finner det p~krevd, eller n~r styret 
eller minst 5 medlemmer av forstanderskapet forlanger det. 

I møtet deltar ogs5, men uten stemmerett, direktøren og undervisningslederen. 

Direktøren er forstanderskapets sekretær. 

Par'agr'af 26 

Forstanderskapet velger skriftlig et styre p5 5 medLemmer, hvorav minst 2 lekmenn. Dessuten 
velges 3 varamenn. Medlemmene velges for 5 3r. Av styret utg~r hvert 5r ett medlem, som Ikke 
kan velges inn igjen før ved neste valg. Ved valg av styre foresl~s I alfabetisk orden 6 
personer. Varamenn velges særskilt hvert ~r. I tilfeLLe stemmelikhet avgjøres rekkefølgen ved 
loddtrekning. Hvis styremedlemmene ogs3 er medlemmer av forstanderskapet, trer de automatisk ut 
av dette s~ lenge de er medlemmer av styret. 

Dp.kanus møter i styret, men uten stemmerett. 

Studentutvalgets leder møter i styret, men uten stemmerett. I tiLfelle begrunnet forfall, møter 
hans sted utvalgets nestleder. 

FnrstandArskapet velger skriftlig hvert 3r blant styremedlemmene styrets formann og nestforman~. 
Formannen for styret sammenkaller dette s5 ofte han finner det nødvendig, dog minst 6 ganger pr. 
~r, og f~rer vanlig styreprotokoll. 

Direktøren er styrets sekretær. 

Pdragraf 27 

Styret fører det nærmere tilsyn med fakultetet og dets virksomhet og avgjør de løpende 
forretninger. Det ansetter lærere etter innstilling av lærerr~det. Oppst5r meningsforskjelL om 
Læreransettelsen, kan to medlemmer av styret Innanke saken til forstanderskapets avgjørelse. 
Lærerne onsettes med 6 m~neders gjensidig oppsigelsesfrist. S~ lenge den ved Lov av 16. mai 1913 
fastsatte ordning av teologisk embets~ksamen st~r ved makt, forelegges ansettelse av nye lærere 
Kongen til approbasjon med en redegjørelse for at det har de vitenskapelige kvaLifikasjoner som 
stillingen krever. . 

Styret ansetter nødvendige funksjonærer og anviser alle utbetalinger ved den som styret 
bemyndiger. Det utdeLer de stlpendlebeløp som er til radighet. Det utarbeider for det 5rlige 
forstanderskapsmøte en ~rsberetnlng om fakuLtetets virke I 51st forløpne ~r og forsLag til nytt 
~rsbud5jett. Videre forbereder styret I forst~ele med forstanderskapets formann de øvrige saker 
som skal behandles i forstanderskapet. 

Paragr'af 28 

Styret har rett til ~ oppsi lærerne. Den oppsagte lærer kan innen en m~ned etter 3 ha mottatt 
oppsigelsen Innanke saken for forstanderskapet, som treffer den endelige avgjørelse, og llkes~ 
kan to medLemmer av styret Innanke saken. Viser noen lærer forargeLig vandel, kan styret straks 
fjerne ham fra fakultetet, Inntil forstanderskapet treffer endelig avgjøreLse. 

Paragraf 29 

Styret avgjør disiplinærsaker om studentene. Vedtak 
oppnevnt av styret. 

Par'agraf :\0 

sLike saker kan p~klages til kLagenemnd 


