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MENIGHETSFAKULTETETS 
INSTITUTT FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP 

Institutt for kristendomskunnskap ble opprettet i 1967 for å gi utdannelse i kristendoms
kunnskap for tjeneste i kirke og skole. Studiet ved Instituttet leder fram til eksamen 
i kristendomskunnskap grunnfag, mellomfag og hovedfag. 

Instituttets grunnfags- og mellomfagseksamen er godkjent av Oslo Universitet som ledd i 
embetseksamen av lavere og hØyere grad (cand.mag. - cand.philol./real.). 

Kirke- og undervisningsdepartementet har for dem som har lærerprøven godkjent grunnfags
eksamen som kompetansegivende og som grunnlag for lønnsopprykk. 

Til forelesninger er det fri adgang for alle. For å delta ved de obligatoriske seminar 
må en være innskrevet som student. 

Undervisningen og studiet 
Studiet av kristendomskunnskap skal gi kjennskap til: Det gamle og Det nye testamente, 
troslære og etikk, kirkehistorie med konfesjonskunnskap, og kristendommen i dens forhold 
til andre religioner. En skal videre lære å kjenne de store linjer i kristen tenkning 
gjennom tidene og få orientering i problemstillinger i nyere teologi og religionsviten
skap. Til fagkretsen hØrer også religionspedagogikk og kristendomsmetodikk. Den faglig
teologiske skolering er grunnleggende mål, samtidig skal studiet dyktiggjØre for under
visning i skole og kirke. Undervisningen sikter på å gi kunnskap og å stimulere til 
selvstendig tenkning og personlig vurdering, og å gi grunnlag for en saklig og metodisk 
god yrkesinnsats. 

Opptak og innskriving 
l. For å bli tatt opp som kristendomsstudent må en ha examen artium eller annet godkjent 

immatrikuleringsgrunnlag, og examen philosophicum. Det kan gis fritak fra examen 
philosophicum ved opptak til grunn- og mellomfagsstudiet dersom en har minst 2-årig 
utdannelse av teoretisk karakter på hØyskolenivå. (MF følger Universitetets fritaks
regler.) De studenter som har gått opp til examen philosophicum og ikke har bestått, 
kan likevel innskrives som studenter ved Instituttet. Examen philosophicum må da av
legges senest ett semester fØr en går opp til eksamen på grunnfag/mellomfag. 

2. SØknad om opptak skrives på eget skjema som en får ved henvendelse til Instituttet. 
SØknadsfristene·r l. juni for å begynne grunnfagsstudiet om høsten, 15.november for 
å begynne i vårsemesteret. De som vil ta mellomfagstillegget eller hovedfag og som 
har tidligere eksamener i faget fra andre institusjoner, bØr sØke innen 20. august 
for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret. De må legge ved søknad om å få 
sine eksamener godkjent på linje med grunn- og mellomfagseksamen på MF. 

Med sØknaden må sendes 3 bilder og fØlgende papirer i original (eller kopi som er 
attestert) : 

- artiumsvitnemål, eller attester for utdannelse som er godkjent som grunnlag for 
immatrikulering 

- akademisk borgerbrev 

vitnemål om bestått examen philosophicum eller annen utdanning som gir fritak for 
denne 

- dåpsattest eller fØdselsattest 

- egenerklæring (kort redegjØrelse for yrkes- og utdannelsesbakgrunn, og hvorfor 
studenten vil studere kristendomskunnskap). 

3. MF sender svar på søknad så snart som mulig etter sØknadsfristen. SØkere med lærerut
danning får-beskjed om reservert studieplass så snart sØknaden foreligger og er be
handlet. Hittil har Instituttet kunnet ta opp alle som har sØkt innen søknadsfristen 
og som har fylt opptakskravene. Innskriving finner sted ved semesterets begynnelse i 
forbindelse med en personlig samtale med instituttstyreren. 

4. Instituttet understreker at studentene i tide må ordne med immatrikulering. 
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Deltidsstudier 
Studiet av kristendomskunnskap grunnfag er normalt av ett års varighet, men en kan bruke 
flere semestre om en ønsker det. Instituttet gir tilbud om et undervisningsopplegg der 
en leser grunnfagspensum over to år. Hele undervisningstilbudet er samlet til en ukedag. 
Opptakskrav og Øvrige regler er som for de heltidsstuderende. 
Opptak skjer hvert annet år (1978, 1980 o.s.v.) 

Diverse bestemmelser 
Den som blir innskrevet som student ved Menighetsfakultetet er automatisk også medlem av 
Studentsamskipnaden i Oslo med de plikter og rettigheter dette innebærer. 
Dersom en student som tidligere er blitt relegert ved Universitetet eller ved noen annen 
akademisk institusjon, Ønsker å bli innskrevet som student ved Menighetsfakultetet, 
plikter han ved innskrivingen å opplyse om saken, selv om relegasjonen ikke lenger står 
ved makt. Unnlater han å gjøre dette, er innskrivingen ugyldig~ 

Med hensyn til ordensregler og reglement forØvrig, henvises til det som gjelder for 
fakultetets teologiske studenter. 

Frister for oppmelding til eksamen etc. blir kunngjort i forelesningskatalogen. 

2 



Kristendomskunnskap 

GRUNNFAG 
Grunnfagstudiet i kristendomkunnskap er normalt av <3tt års varighet. D<3t omfatter 
fØlgende dis iner: Det gamle og Det nye Testamente, troslære og etikk, kirkehi-
storie m<3d jonskunnskap, religionsvit<3nskap, religionspedagogikk og kristen-
domsfagets metodikk. 

Det meste av pensum blir gjennomgått og utdypet ved undervisning i 
mestre, for tiden 15-20 undervisningstimer pr. uke. 
forelesninger, dels i seminarer. Av seminarundervisningen 

lØpet av to se
blir gitt dels i 

obligato-
risk: 

l.semester: 2 t.pr.uke i hver av de tre disiplinene troslære/etikk, GT og NT 
(tiIs~-6~t.pr.uke) . 

2.semester: 2 t.pr.uke i trOSlære/etikk. 
I dette semesteret avsluttes seminarundervisningen 2 3 uker før eksamen. 

I ett av semestrene: 2 t.pr.uke i 9 uker i kristendomsfagets metodikk. 

Fravær må ikke overskride 3 ganger i hvert seminar pr. semester. ytterligere 
dispensasjon fra frammØteplikten kan gis av Instituttrådet etter begrunnet, 
skriftlig sØknad. 

PENSUM 

Det gamle testamente 
Studiet skal føre fram til 

l. inngående kjennskap til de tekstene som er nevnt nedenfor. 

En behandler tekstenes oppbygning og litterære form og gjør rede for deres hi
storiske og teologiske innhold med særlig vekt på hovedbegreper. 

l Mos 1-3; 12,1-9, 77,114 
2 )',os 3,1-17; 19,1-8; 20,1-21 
JO.6 va 24, 7 - 28 
Salme 8; 13; 23; 46; 51; 73; 103; 110; 139 
Jes. 5,1-7; 6; 7,1-17; 9,2-7; 11,1-9; 52,13-53,12 
Jer. l 
Amos 7,10-17 

2. kjennskap til hovedtrekkene i de tekstene som er nevnt nedenfor. 

En behandler tekstenes oppbygning og gjØr rede for deres historiske og teologiske 
hovedinnhold. 

l Mos 4; 6,5-9,17; 11,1-9i 15,1-6i 22,1-19; 27-28; 32-33; 50,15-26 
2 Mos 1-2; l2,1-15,2li 21,1-23,19; 32-34 
3 Mo.6 16 
4 Mo,; 13-14 
5 Mos 4-8 
Josva 5,13-8,35 
Dom 2,6-3,6; 6-8 
l Sam 8-12; 15-16 
2 Sam 5-7; 11,7-12,14; n,1-7 
l Kong 8; 10,23-12,33; 18-19; 22,1-39 
2 Kong 16-17; 22,1-23,30 
Ordspr 8; 11 
Jes 40; 42,1-7; 45; 55; 61 
Jer 2,1-13115; 18,1-10;,23,9-32; 29,1-14; 31,27'40 
Esek 36-37 
Dcm 1-2; 9,20-12,13 
Hos 1-3; 6; Il 
Amos (hele) 
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Det nye testamente 
Studiet skal føre fram til 

l. inngående kjennskap til de tekstene som er nevnt nedenfor. 
En behandler tekstenes oppbygning og litterære form og gjør rede for deres hi
storiske og teologiske innhold med særlig vekt på hovedbegreper. 

Matt 3.13-4,11; 5,1-6,15; 9,1-8.18-26. 35-3&; 10,1-23; 11,25-30; 12,1-&;13,1-23) 
1./,13-33; 15,1-28; 16,13-17,13; 19,13-30; 20,1-2&; 21,1-17; 22,1-46; 24,15-36; 25,31-46; 
26,17-29; 27,27-54; 28,1-20 
Luk 1,26-38; 2,1-21 
Joh 1,1-18 
Rom 1,1-17; 3,21-4,8; 6,1-14; 8,1-39; 12,1-8; 13,1-10, 
1. Kor 10,16-17; 11,23-30; 13,1-13 i 15,1-28 
2 Ko,'1. 5,10-21 
rU'. 2,5- Il 
TU 3,3-7 

2. kjennskap til hovedtrekkene i de tekstene som er nevnt nedenfor. En behandler 
tekstens oppbygning og gjør rede for deres historiske og teologiske hovedinnhold. 

Matt- 1,1-16,20i 16,21-2&,20 
Utfl. I, 1 - 2, 52; I 5, I 1 6, 31 
Joh 1,1-3,21; 11,1-57; 13,1-20; 14,15-16,15; 20.19-31 
Apg 1,1-17,34 
Romerbrevet 
E 6eMJ1.bltevet 
Ap 3; 5; 21; 

3. fl.j eYlIufl.clP ue hovedbegf1.epelt J.. DeA: nye ,tv.,:tame,,"te. De,ue l1.j eniU kap vJ..nnv., ved :te~:tClJLbude:t, 12 6f(. 
o veno Olt undelt pfl.t. 1 • 

4 • fl. j eniU fl.ap :til. 
al J..n,,"CÆdl'u.ng :til. de {jfl.ltJ..6;telt Mm detalj- og hoved:t!tefl.~peiUWJ1 elt he~et olta, 
b) nytv.,.tame.~g te~t- og fl.anonhJ..6toltJ..e 

5. oveJuSJ..fl.t ovelt ny,tv.,tamentUg ,tLdohJ..6toM.e og Patv.,unCl6 gc.ogItaM. 

Troslære og etikk 
Studiet skal fØre fram til 

l. innsikt i troslære, med kjennskap til Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, 

2. kjennskap til etiske prinsippspørsmål og innsikt i kristen vurdering i konkrete 
etiske forhold. 

Kirkehistorie med konfesjonskunnskap 
Studiet skal føre fram til 

1. a) 
b) 
c) 

2. 0) 
b) 

kortfattet oversikt over den alminnelige ~irkehistorie\ 
inngående kjennskap til den kristologiske dogmedannelse i oldkirken, 
inngående kjennskap til reformasjonen. 

til hovedtrekkene· i norsk kirke- og misjonshistorie:, 
kjennskap til følgende epoker i norsk ki.rkehistorie: kr.istendommens 

innfØring,reformasjonstiden, tiden etter 1800. 

3) kjennskap tj,l de. viktigste krist,ne tros.samfunn. 

Rei i g ionsvitenskap 
Studiet skal føre fram til 

l. kjennskap ti religionsfenomenologien, 

2. kjennskap til naturfolks religion, h,induismen, buddhismen, jØdedommen og islam. 



Rei ig ionspedagogikk 
Studiet skal fØre fram til 

til de vesentlige momenter ved kristen oppdragelse og undervisning og til 
som knytter seg til møtet me lom kristen oppdragelse og allmenn peda-

Kri stendomsfagets metod i kk 
Studiet skal fØre fram til 

1. kjennskap ti 
ningsmetoc.E?r 

de teologiske og pedagogiske forutsetninger for valg av undervis
i kristendomsfaget, 

2. innsikt i hvorledes teologisk forståelse av bibeltekster 
overfØrt til elever på forskjellige alderstrinn og med ul 

Innhold: 

andre emner kan bli 
forutsetninger. 

a) Kristendoms-jreligionsfaget i skolen, førskolevirksomhet og kirkens konfirmant
undervisning. M~l og innhold. 

b) Pedagogiske problemer som knytter seg til formidlingen av kristendomskunnskap 
på de aktuelle undervisningstrinn. 

c) Undervisningsmetoder, arbeidsmåter og organisasjonsformer. 
d) Stoffutvalg. Lærebøker og andre læremidler. 
e) Integrering med andre fag. Muligheter og begrensninger. 

Studentene skal levere en skriftlig oppgave i tilknytning til et metodikksemi-
nar. 

For tiden kan en velge mellom metodikk for 
a) fØrskolealder 
b) barneskolen 
c) ungdomsskolen 
d) konfirmantundervisning 
e) videregående skole 

INB: TeJu;(:eA og punhA:e.1l Mm ovennOil ;.,;(:åJL i kUI1.6iv vif. ikl1.e bu gjall;(: .tLI'. gje.U!.J:t(lVtd 601l M.f.v;.,:tendig i .;kllin:tUg pIlØVe.. 

LITTERATUR 
Den oppførte litteratur tolker eksamenskravene både med hensyn til omfang og fordyp
ningsgrad. Listene er i prinsippet "åpne". Dette betyr at en student kan legge opp 
annen tilsvarende litteratur. Dog forbeholder Institu·ttet seg retten til å godkjenne 
det som er valgt, og det må sendes sØknad om alternativ litteratur. 

Det gamle testamente 
Studiet av Det gamle testamente skal 
1978. Til studiet av tekster som en skal 
seg fortrolig med de hjelpemidler som også 
For studiet av Det gamle testamente vil dette særlig 

norske oversettelsen av 
ennskap til, bØr en gjøre 

ved den skriftlige prøven. 
gjelde 

Bibelordbok, utarbeidet av K.G. 

/ A.J.: FØrst:e Mosebok. En kommentar, 2.utg. Drammen 1973 
(}cm og kommentarene til pensumtekstene .) 
For dem som legger opp Bjørndalens kommentar, vil lnstituttrådets lærermØte 
gjøre oppmerksom på at. fØlgende sider pga. sammenhengen bØr leses / men 
ikke regnes som pensum til grunnfag: 
::--Yra s. ·62/ 3.avsn. ("Også ellers kan man merke ... ") 

til s. 64, 2.avsn. Siste avsnitt s.64 hØrer med. 
- Fra s. 87, 3.avsn. ("Enkelte drag ved tekstene .. ") 

til s. 91, 2.avsn. Siste avsnitt s. 91 hØrer med. 
eller MICHELSEN, L.: En kommentar til l Hosebok, Oslo 1978 

BJØRNDALEN, A.J.: FØrste' Mosebok. En kommentar, 2.utg. Drammeen 1973, 5.11-48. 

Øv~ee teekster: 
i:"JømJiJALEN:-A~J.: Jesa ia 7 og Il, Skrivestua 1975 
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lIELGESEN,N. og TANGIlEEG,K.A.: Kommentar til grunnfagspensum i S~llmene, Skri':e
stua 1975 

KVANVIG,ll.S.: Et ord har slått ned i Israel (Jes 9,8). Detaljert gjennomgang av 
tekster til grunnfagspensum fra Det gamle testamente, Skrives tua 1979. 

2~Q~~~SSTUDIUM AV TEKSTER 
EØNNILD, A. og SMI'EH, A.: Studiemateriale til hovedtrekkstekstene i GT,Skrive

stua 1976. 

ANNEN AKTUELL LITTEMTUE TIL TEKSTSTUDIET 

Oas Alte Testament Deutsch (Neues G6ttinger Bibelwerk) - populær
vitenskapelig kommentarserie til hele Det gamle testamente. Flere 
bind er oversatt til engelsk i serien Old Testament Library. 

BJEEKlIOLT,T.: Syng for lIerren, Oslo 1973 
GOSSNEE,J.: Inntil byene ligger Øde ... , Oslo 1974 
HELWEG-LAESEN,P. o.a.: Bibelbogen med noter, København 1950 
KAPELEUD,A.: Et folk på hjemferd (til Jes 40-55), Oslo 1966 
KAPELEUD,A.: Profetene i det gamle Israel og Juda, 2.oppl.Oslo 1974 
KVANVIG,H.S.: Gamle ord i ny tid, Oslo 1977 
KVANVIG,H.S.: Historien i MosebØkene i SÆBØ, M. (red.): så sier kir

kens Herre, Oslo 1974, s.127-190 -
KVANVIG,H.S.: Urhistorien i religionshistorisk lys i For kirke 

og skole. Festskrift til Ole Modalsli, Oslo 1983 
RAD,G. von: Profetenes budskap, Oslo 1975 
SEIERSTAD,I.P. og DALE,AA.: De ti bud, Oslo 1966 
SKARSAUNE ,O.: Endetid. Hvordan forstå Bibelens endetidsprofet_ier, 

Oslo 1980 
SKARSAUNE,O., BJERKHOLT,T., GOSSNER,J.: Den skjulte Gud, Oslo 1971 
WESTERMANN,C.: Jeremia, 2.Aufl. Stuttgart 1967 
WIIK,J.: Repetisjonsmateriale til GT-studiet på grunnfag, Skrive

stua 1981 
WOLFF,H.W.: Frieden ohne Ende. Biblische Studien, Hft.35, Neukir

chen - Vluyn 1962 

3, BIBELSKE HOVEDBEGREPER 
THESTRUP PEDERSEN,B.: Bibelhåndbok, Oslo 1974 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Gads danske bibelleksikon I-Il, KØbenhavn 1965-66 
Svenskt bibliskt uppslagsverk I-II,Stockholm 1962-63 

Ll.miLEDN I NG Tl L DET GAt~LE TESTAMENTE , TEKST- OG KANONH I STOR lE 
ALBREKTSON,B.: Gammaltestamentlig isagogik i ALBREKTSON,B. og RINGGREN,H.: 

En bok om Gamla 'l'estamentet, 2.utg., Lund 1971. 

ANNEN AKTUELL LITTEMTU_~ 

SEIERSTAD,LP.: Innledning til Det gamle testamente, Bergen 1972 

S, ISRAELS HISTORIE, PALESTl~EOGRAFI 
RINGGREN,H.: Israels historia och religion 

En bok om Gamla Testamentet, 2.utg. 
37-43, 50-89. 

og RINGGREN ,H. : 
23-26, 28-30,32-35, 

ANNEN AKTUELL LIT'rERNrUR 

BRIGHT,J.: A History of Israel, 2.utg.London 1972 
HEATON,E.W.: Dagligliv i det gamle Israel, Oslo 1958 
KAPELRUD,A.S.: Israel fra de eldste tider til Jesu fødsel,2.oppl. 

Oslo 1963 
RIAN,D.: Bibelen og utgravningene, Stavanger 1973 
RIAN,D.: Den hellige stad, Oslo 1977 
EOLAND DE VAUX: Ancient Israel, London 1965 
WRIGHT,G.E. bg FILSON,F.V.: Kleiner historischer Bibelatlas, 

4.Aufl. Stuttgart 1968 
Luther Forlaq: Bj.belatlas (særtrykk av Bibel fakta) , Oslo 1980 
Det Bestes store Bibelatlas, O~lo 1982 

I:>~J'_'I'_Il..10TUI3:_~rIL STUDIUM AV BIB_Il..~!?_l'B._Q~~IBELTO~KliIJ:!.c.::. 

BJØRNDALEN,A.J.: Kristen forkynnelse av gammeltestamentliqe tekster, Oslo 1975 
BJØRNDALEN ,A.J.: og skri - Det gamle testamente lo Bibelen og teo-

logien. Bidrag til skri t, . AUSTAD,T., Oslo 1982 
GOSSNER,J.: Det gamle testamente gjenoppdaget i SÆBØ,M. (red.): så sier kirkens 

lIerre, Oslo 1976 -
SEIERS'rAD,I.p.: Vårt forhold til Det gamle testamente, praktisk og teolet.isk j ::ll:d

skapet, Oslo 1971 
SKARSAUNE,O.: Bibelen og historievitenskapen, Oslo 1976 
SKAFSAUNE,O.: I.!:l-belen og naturvitenskapen, Oslo 1978 

r 
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SÆBØ,M.: Historisk-kritisk bibelforskning i Bibelen og teologien. Bidrag til 
skriftsynet, red. AUSTAD,T., Oslo 1982 

ØYSTESE,O. (red.): Bibelsyn og bibelgranskning, Stavanger 1966 

OVERSIKTSARBEIDER OG OPPSLAGSVERK 

Navn i Bibelen, Oslo 1983 
Bibe1fakta for alle, Oslo 1983 

Det nye testamente 
Studiet av Det nye testamente skal foregå etter den nye norske oversettelsen av 
1978. Til studiet av tekster som en skal ha inngående kjennskap til, bør en også 
bruke oversettelsen av 1930. I lØpet av studiet bør en gjøre seg fortrolig med de 
hjelpemidler som også tillates brukt ved den skriftlige prøven: 

Bibelordbok, utarbeidet av K.G. 
MADSEN,I.K.: Evangelierne synoptisk sammenstillede, 2.oppl. KØbenhavn 1975 

L DETALJSTUDI ur", AV TEKSTER 
KVALBEIN,H.: Matteusevangeliet, Skrivestua 1975 
MODALSLI ,O.: Nytestamentlige tekster til inngående studium, Skrivestua 1976 

2, HOVEDTREKKSSTUDIUM AV TEKSTER 
HVALVIK,R.: Hovedtrekk i Matteusevangeliet, Skrivestua MF -1983 
HVALVIK ,R.: Hoved-trekk i Apg 1-17, MF 1982 (stensil) 
KVALBEIN,H.: Godt budskap for fattige, Oslo 1976 
KVALBEIN,H.: Hovedtanker i JOhannes-evangeliet,Oslo 1977 
MOE/AKERØ: Studiemateriell til hovedtrekkspensum i NT, Oslo 1976 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR TIL TEKSTSTUDIET 

DAHL,N.A.: Matteusevangeliet I-Il, Oslo 1962 
AALEN,S.: Matteusevangeliet, Oslo 1971 
BARCLAY,W.: Johannesevangeliet. lDin daglige studiebibel, Oslo 1982 
FOUGNER,E.: Apostlenes gjerninger. Bibelverket. Oslo 1975 
LARSSON,E.: Apostlag~rningarna 1-12,Stockholm 1983 
JERVELL,J.: Gud og hans fiender, Oslo 1973 
NYGREN,A.: Pauli brev til romarna, Stockholm 1968 
BARCLAY ,W.: Romerbrevet. Din daglige studiebibel. Oslo 1982 
DANBOLT,E.: FØrste Korintierbrev. Bibelverket Oslo 1969 
ANDERSEN,K.: Efeserbrevet. Bibelverket Oslo 1973 
ERITSLAND,L.: Johannes Åpenbaring, Bibelverket Oslo 1978 
MOE,O.: Johannes uppenbarelse. Bibelns sista bok. Stoe~ho1m 1968 

3 , B I BEL S iI..L.H O 'LE..llB.EG REP ER 
THESTRUP PEDERSEN,E.: Bibelhåndbok, Oslo 1974 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Gads danske bibelleksikon I-Il, København 1965-66 
KIEFFER,R.: Nytestamentliq teo1oqi, Lund 1977 
MÆLAND,J.O.: lUket er nær, Oslo 1976 
Svenskt Bibliskt Upps1aqsverk I-Il, Stockholm 1962-63 

4_,_ltlliLEDN LtiG._.-lLL_D_E.I......NJ'_LIE.sT AM EN TJ-LJ..EKS..T- OG KANONH LSNEU..E. 
HARTMANN,L.! Nytestamentlig i B. GERHARDS SON , (utg.): En bok om Nya 

'['estamentet, Lund 1971, s.13- 6, 60:'-67, 69-73, 77-79, 84 127. 

UGLEM,O.: Innledning til Det Nye Testamente, Bergen 1973 

Q\'iARNSTRØM, H.: Nytestamen U.i'CJ tidshistorj a, ,i. B. GEPHARDSSON: En bok om Nya 
Testamentet, Lund 1971, s.135-249 

DANIEL-RaPS: Daglig liv i Palestina på Jesu tid, Oslo 1969 
UGLE~l,O.: på ,Jesu tid, Bergen 1970 
Yi\;U\UCFI ,E.: De fØrste kristnes verden, 0'310 1981 

Avs'rAD,T. (red.): Bi_belen og teologien. Bidrag ti_l skri 
ØYSTESE,O. (red.): Bibelsyn og bibelgranskning, Stavanger 

t, Oslo 1982 
6 
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~\!F'~~:I)SJ:'S_I\I<:~[::IQ~G_()Q_QI':~"-[:l\_C~~VEGlS. 

IU\PTMANN,L. (red.): Ur Nya Testamentet, Lund 1973 
SKPUNES,N.: Og lyset skinner i mØrket, Oslo 1983 
Studiebibelen I-IV red. Tl! .GILBRANDT, Oslo 1977 ff 
THESTPUP PEDEPSEN,E.: Jesu forkyndeise. Utvalgte tekster, KØbenhavn 1973 
THESTPUP PEDEPSEN,E.: len Paulus. Utvalgte tekster, KØbenhavn 1971 
Bibelfakta for alle, Os 1983 
Navn i Bibelen, Oslo 1983 
Illustrert norsk bibelleksikon, Oslo 1965-69 

Troslære og etikk 
L __ -1R9_$.LÆRE. 

BRUNVOLL,A.: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, Oslo 1972. 
I Confessio Augustana omfatter pensum art. 1-20 + 28. 

MODALSLI,O. og ENGEDAL,L.G.: Evangelisk tro, Oslo 1981 
Hele boka anbefales lest. 
FØlgende avsnitt er ikke eksamenspensum: s.1-13, 37-44, 54-58, 73-78, 103-106 
117-119, 185-188, 209-213, 269-272, 281-283. 

2, ETl K.K 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

AUSTAD,T.: Troslære, Skrives tua 1977 
LØNNING,P.: Hva er kristendom? 2.utg.,4.oppl. Oslo 1972 
PRENTER,R.: Kirkens lutherske bekjendelse, Fredericia 1978 
VALEN-SENDSTAD,A.: Kristen kunnskap og kristen tro, Oslo 1974 
WISL0FF,C.F.: Jeg vet på hvem jeg tror, ny utg. Oslo 1975 

SMITH,A. (red.): på skaperens jord, Oslo 1984 
Hele boka anbefales lest. 
Følgende avsnitt er ikke eksamenspensum: s.13-17, 21-23, 46-52, 56-58, 
102-141, 195(5.5)-197, 210-221, 226-227, 240-242, 247-251, 263-264, 
272-289, 300-301 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

BØCKt1ANN , P . W. : 
WETLESEN, J . : 
WISLØFF,C.F. : 
ØVERLAND, P. : 

Liv - fellesskap - tjeneste, 3.oppl. Oslo 1975 
Praktisk argumentasjon I-Il, Oslo 1976 
Det kristne livet, Oslo 1977 
Kristen etikk, ny utg. 2.oppl. Bergen 1970 

Kirkehistorie med konfesjonskunns~,ap 
l , A LM INN E L.LGJ<JJili.EHlillRLE 

ASTAS,R.: Kirkehistorie I, 2.utg. Oslo 1974, s.9-169 
BERGMANN,L.: Kirkehistorie Il, KØbenhavn 1974, s. 19-48 og 68-84 
SKARD,B.: Inkarnasjonen, Oslo 1972 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

ASTAS,R.: Kirkehistorie Il, ny utg. Oslo 1974 
BERGt1ANN, L.: Ki.rkehistorie I-Ill, 9. utg. IZØbenhavn 1965-72 
GØRANSSON,S.: jZyrkohistorisk orientering, Stockholm 1970 

2_.L...1iDJ:;S.K_iD.G.~[i:lLS.LQRLE 
Enten MOE,S.: Kirke underveis, Oslo 1978 

eller AARFLOT,A.: Norsk kirke i tusen år, Universitetsforlaget Oslo 
TromsØ 1978 

Bergen -

Ul ca. 1050. 0,;10 1979 
I-Ill, Oslo 1967-72 
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,e.F.: Kristne k rkesamfunn, Oslo 1974 
boka anbefales est. 

Følgende avsnitt er kke eksamenspensum: Kap.V (2,4,5,6); VI; VII. 

ANNEN AKTUELL LITTE RATUE __________ --___ 0- _, _________ _ 

MOLLAND,E.: Kristenhetens kirker og trossamfunn, (rev.utg.) Oslo 
1976 

ReI igionsvitenskap 

The World's Religions, BEAVEE,E.P.et al. (eds.) ,Tring, Lion, 1982, 
s.10-28, 169-334, 357-363, 379-388 

KVÆRNE,P. og EIAN,D.: Religionshistorie og religionsundervisning. Noen 
fagdidaktiske synspunkter, Trondheim 1983, 
s.9-29,67-76. 

ELIADE,M.: Det hellige og det profane, Oslo 1969, s.56~86, 106-124. 

ANNEN AKTUELL LITTEAATUE 

BAAEEN,Th.P.van: Vi manniskor. De skriftlosa folkens religion 
och kultur, Stockholm 1972 

DAMMAN,E.: Grundriss der Eeligionsgeschichte, Stuttgart 78 
EDSMAN,C.M.: Asiens huvudreligioner av idag, Stockholm l 71 
HEILER,F.: Erscheinungsformen und Wesen der Eeligion, 

Stuttgart 1961 
JAMES,E.O.: Comparative Eeligion, London 1961 
LEEUW,G.van der: Mennesket og mysteriet, Oslo 1966 
LØNNING,P. (red.): Eeligionens verden - en utfordring til dagens 

kristendom? Oslo 1981 
PAERINDEE,G.: Vår tids religioner, Stockholm 1974 
PE'rTEESON,O.: Tro och rit, Stockholm 1972 
EINGGEEN,H.: Eeligionens form och funktion, Lund 1972 
EOMARHEIM,A.: Krishna, Buddha, Allah eller Kristus, Oslo 1978 
SHAEPE,E.J.: Comparative Eeligion. A History, London 1975 
ZAEHNEE,E.C.:The Concise Encyclopedia of Living Faiths,London 1971 

Se også under religionshistorie, teologi. 

Rei igionspedagogi kk 
ASHEIM,I.: Religionspedagogikk. En innfØring, Oslo 1977 

ANNEN AK'l'UELL LIT'l'EAATUE 

Oslo 1970 ASHEIM,I.: Orientering i religionspedagogikken, 
BUGGE,K.E.: Theologi og pædagogik historisk 
BUGGE,K.E. og JOHANNESSEN,S.: 

, København 1974 
brydninger, KØ" 

benhavn 1974 
DALE,AA. og HAEBO,T.: Skolens formå i skolens hverdag, 

Oslo 1961 
For kirke og skole. Festskrift til Ole Modalsli, Oslo 1983 
FEOE,K.: Grundriss der Eeligionspadagogik, Konstanz 1975 
HVAS,S.L.: Folkeskolens religionsundervisning, KØbenhavn 1974 
Institutt for Kristen : Livssyn i skolen, Oslo 1970 
OLESEN,E.: Pædagogik i , Arhus 1975 
PAEEINDEE,G.: Om undervisning i fremmede religioner, København 1972 
Eeligtonspedagogiske tanker (artikkelsamling). Pri.smets håndbØker 

nr. 2, Oslo 1968 
TllESTRUP PEDEESEN ,E.: Dåb og dåbsundervisning i folkeki.rken, KØben

havn 1976 
Vekst og kunnskap i kirke og folk. Festskrift til Bjarne Hareide, 

Oslo 1978 
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Kristendomsfagets metodikk 
Som litteratur brukes litteratur til den del av metodikken 
som studenten velger, og i tillegg metodikk. 

GENERELL METODIKK 
DALE,Aa.: Studiehefte til kristendomsmetodikk.En prØve, Skrives tua 
ASHEIM,I.: Kristen kunnskap og undervisende virksomhet i kirken. (Pri_smet 5/1978) 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Se egen litteraturliste i Plan for kristendomsfagets metodikk 

METODIKK FOR EØRSKOLEALDER 
EVENSHAUG,O. og HALLEN,D.: Barnet. Håndbok for foreldre, Oslo 1976 
LEER-SALVESEN,M.: Førskolebarnet og Gud, Oslo 1980 

ANNEN AKTUELL LIT'l'ERATUR 

Se egen litteraturliste i Plan for kristendomsfagets metodikk 

f\1ETODI KK FOR BAFlliESI<O_lE.tl 
DALE,Aa.: Håndbok i kristendom, 4.-6.klasse, Oslo 1974 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Se egen litteraturliste i Plan for kristendomsfagets litteratur 

METODIKK FOR UNGDOMSSKOLEN 
DALE,Aa.: Håndbok i kristendom, 4.-6.klasse, Oslo 1974 - eller tilsvarende 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Se egen litteraturliste i Plan for kristendomsfagets metodikk 

11ETODI KK FOR KONFI Rt1liI'JlUNDERVI SNING 
Plan for konfirmanttiden i Den norske kirke (Kirkerådet) 
En konfirmantbok m/lærerveiledning 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Se egen litteraturliste i Plan for kristendomsfagets metodikk 

r~ETODI KK FOR llEJ'LILLDEREGÅENDE SKOLE 
ELSETH, .: Stoff og metode, Oslo 1980 

ANNEN AKTUELL Ln."l'ERATUR ------
Se egen litteraturliste i Plan for kristendomsfagets metodikk 

EKSAMEN 
Grunnfagseksamen i kristendomskunnskap består aven skriftlig oppgave i metodikk 
i tilknytning til et metodikkseminar, en skriftlig prØve på 8 timer, to skriftlige 
prØver på tilsammen 8 timer (4+4 eller 5+3), og en muntlig prøve. 

- Metodikkoppgaven godkjennes aven metodikklærer og en lærer oppnevnt av Institutt
rådets lærermØte. Dersom en oppgave ikke blir godkjent, har studenten mulighet 
for å bearbeide oppgaven for ny vurdering. Oppgaven må da leveres senest §n uke 
fØr skriftlig eksamen i det semester metodikkundervisningen er gitt. (Evt. 
dispensasjon fra denne regel for studenter som skal opp til skriftlig eksamen et 
senere semester, kan gis etter begrunnet søknad. For øvrig vises til regler for 
eksamenskandidater s.33.) 

- Ved den fØrste skriftlige eksamensdag blir det gitt alternative 
de bibelske disipliner. Den ene er alltid en åtte-timers oppgave, 
være en todelt oppgave. 

- Ved den andre skriftlige eksamensdaa skal det besvares en oppgave fra ST. 
Det kan gis alternative oppgaver. J 

fra 

- Ved den tredje skriftlige eksamensdag skal det besvares en oppgave fra RV, RP 
eller KII-:---
Det kan gis alternative oppgaver. 
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Timefordelingen mellom andre og tredje eksamensdag gjøres kjent ved oppslag etter 
fØrste eksamensdag. 

FØrste dags besvarelse teller likt med andre og tredje dags besvarelse sammenlagt. 

Metodikkoppgaven får karakteren "bestått"/"ikke bestått". 

Etter de skriftlige prØvene blir det gitt en forelØpig karakter som meddeles kandi
datene. Etter muntlig prØve fastsettes kandidatens endelige karakter. Det nyttes 
samme karaktersystem som ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet 
i Oslo. 

Det avgjøres ved hver eksamen hva som ikke vil bli gjort til gjenstand for selv
stendig muntlig prøve. Reduksjonen skal svare til ca.l/3 av tekstutvalget i bibel
fagene og ca.l/3 av pensum i troslære/etikk. 

N&r det blir gitt skriftlig oppgave fra kirkehistorie, faller ett av fagets tre 
emneområder bort ved muntlig prøve. 

Det kunngjØres ved oppslag tredje eksamensdag hva det ikke blir prØvd i til muntlig 
eksamen. 

Om begrunnelse og klage, se s.34. 
Eksamensforskrifter, se s. 33. 

Hjelpemidler 

Grunnfags 1.,2.og 3.dag: 
Bibelen, 1930- og 1978-utgaven på bokmål og nynorsk. "Forklaringer av noen 

viktige ord og uttrykk" samt "Tidstabell" er klippet bort. 
MADSEN,I.K.: Evangelierne synoptisk sammenstillede, KØbenhavn 1963 (Utgave 

uten ordforklaring, liste over autoriserte prekentekster, navne- og saks
register) • 

Bibelordbok (på bokmål av K.G. og nynorsk av LEHMANN). 

Grunnfags 2. dag: 
Apostolicum, Nicænum, Athanasianum, Augustana Art.1-20; 28. (Prøveordning) 

Grunnfags 3. dag: 
HAAAU)SØ,B.: Arstallsliste til kirkehistorien, Oslo 1983 

(Tillatt å gjøre egne understrekninger av årstall med &n farge.) 

De studenter som ønsker det, kan i bibel fagene nytte de samme hjelpemidler som 
nyttes ved l.avdeling av teologisk embetseksamen. 
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Kristendomskunnskap 

MELLOMFAG 
Mellomfagsstudiet i kristendomskunnskap består av grunnfagsstudiet og dertil et 
mellomfagstillegg som normalt er av et halvt års varighet. Mellomfagstillegget om
fatter en fordypning på ett sentralt område innenfor hver av de fØlgende seks disi
plinene: Det gamle testamente, Det nye testamente, troslære og etikk, kirkehistorie 
med konfesjonskunnskap, religionsvitenskap og religionspedagogikk. 

Innenfor de fleste av disse disiplinene har studenten anledning til å velge fordyp
ningsområde blant flere alternativer. Foruten de som er nevnt i planen, kan andre 
alternativer med litteraturhenvisninger bli kunngjort. Det vil i hvert semester bli 
gitt undervisning i ett eller flere alternativer innenfor de fleste disiplinene. 

For dem som går opp til eksamen i mellomfagstillegget uten å ha fulgt den obliga
toriske uridervisning for grunnfagsstudiet på MF, er det obligatorisk med ett seminar 
§ 2 timer pr. uke i ett semester innenfor området troslær~ og etikk. 

For studenter som går opp til eksamen i fullt mellomfag uten å ha fulgt den obliga
toriske undervisning for grunnfagsstudiet på MF, er det obligatorisk med ett seminar 
a 2 timer pr. uke i ett semester innenfor området troslære og etikk og ett seminar 
a 2 timer pr. uke i 9 uker i fagmetodikk med tilhØrende skriftlig oppgave 
(Se grunnfagsplanen) . 

PENSUM I MELLOMFAGSTILLEGGET 

Det gamle testamente 
a) Ganuneltestamentlig bibelteologi og hermeneutikk 
b) Profeti og apokalyptikk 

Det nye testamente 
a) Paulinsk teologi 
b) Synoptisk teologi 
c) Johanneisk teologi 
d) Kirketanken i Det nye testamente 

Troslære og etikk 
a) Troslærens grunnlagsproblem 
b) Den kristne skapertanke 
c) Dåpen 
d) Seksualetikk 
e) Kulturlivets etikk 
f) Politisk etikk 
g) Problemstillinger i aktuell livssynsdebatt 
h) Misjonens basis, motivasjon og mål 

Kirkehistorie med konfesjonskunnskap 
a) Norsk kirkehistorie i nyere tid 
b) Misjonshistorie 
c) Konfesjonskunnskap 
d) Dogmehistorie 
e) Confessio Augustana 

Rei ig ionsvi tenskap 
a) Hellenistisk religion 
b) Afrikanske religioner 
c) Moderne religiØse strØmninger 
d) ReI ig ionene og ;,r "tendommen 
e) Religionspsykolog 
f) Religionssoslolog 
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Rei igionspedagogikk 
a) Hovedproblemer i religionspedagogikken 
b) Tendenser i nyere religionspedagogikk 
c) Den kristne grunntanken i norsk skole 

LITTERATUR 

Det gamle testamente 
A, GAMMELTESTAMENTLIG BIBELTEOLOGI OG HERMENEUTIKK 

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

ANNEN AK'fUELL LITTERATUR 

BJØRNDALEN, A.J.: Kristen forkynnelse av gammeltestamentlige tekster, 
Oslo 1975. 

FR5R, K.: Biblische Hermeneutik, 3.oppl. MUnchen 1967 
KVANVIG, ILS.: Håpet om en annen verden, Oslo 1976 
Kvanvig, H.S.: Det gamle testanentes autoritet i Tidsskrift for 

Teologi og Kirke, 1/1979 
SANDVED,J.: på paktens grunn, Oslo 1978 
SKARSAUNE , O.: Endetid. Hvordan forstå Bibelens endetidsprofetier , 

Oslo 1980 
SÆBØ, M.: Om teologisk hermeneutikk og allmene tolkningsprinsipper 

i TTK 34 (1963), s. 209-220. 
SÆBØ, P1. (red.): Israel, kirken og verden, Oslo 1972 
SÆBØ, M. (red.): Så sier kirkens Herre, Oslo 1976 
WIIK, J.: Lov og evangelium i bibelstudiet i For kirke og skole, 

Festskrift til Ole Modalsli, Oslo 1983 

B, PROFETI OG APOKALVPTIKK; 

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 forf.), Skrives tua 1977, s .1-11, 48-53, 60-80,96-105. 

ANNEN AI\TUELL LI'fTERNl'UR 

GOSSNER, J.: Inntil byene ligger Øde. Profeten Jesajas forkynnelse 
om dom og frelse, Oslo 1974. 

JEREMIAS, J.: Profet og tradisjon, Skrivestua 1977. 
KVANVIG, H.S.: Guds vilje i dom og frelse - Profetenes budskap i 

Evangelium og forpliktelse, Skrivestua 1973. 
RUSSELL, D.S.: The Method and Message of Jewish Apocalyptic, ny utg. 

London 1971. 
SEIERSTAD, I.P.: så sier Herren, i Budskapet, Oslo 1971. 
SKARSAUNE, O. Endetidsprofetiene,-Oslo 1974. 
SÆBØ, M. (red.): Israel, kirken og verden, Oslo 1972. 
WOLFF, lI.W.: Guds lidenskap i rettsstriden med Israel, i TTK 32 (1962), 

s. 74-98. 

Det nye testamente 
A, PAULINSK TEOLOGI: 

De 13 Paulus-brev (Rom.Filem.) 

Enten LADD, G.E.: A Theology of the New Testament. Grand Rapids, Mich.1977, 
s. 376-568, 

pluss et mindre tillegg om dåpen og nattverden, f.eks. 
MOE, O.: Apostelen Paulus' forkynnelse og La?re, Skrivestua .1979, (tidl. 
3. orp1. Oslo 1961), 5.303-322 

eller MOE,O: Apost.elen Paulus' forKynnelse og lære, Skrivestua 1979,(tidl. 3.01'131. 
Oslo i961), s.195-405. 

ANNEN AKTUELL LI'l'TERi\TUF 

BOFNKAr'lM,G.: Paulus, Oslo 1977 
FlODERBOS, lI.: Paulus, Wupperta1 1970(Ogs5 engelsk oversettelse) 
TKG'l', N.: Den store aposteln, ny utg. Stockholm 1967. 
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B. SVNOPTISK TEOLOGI: 

LADD, G.E.: A Theology of the New Testament, Grand Rapids, ~ieh. 1977, s.34-210 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

GOPPELT, L.: Theologie des Neuen Testaments, Bd. I. Gattingen 1975 
,TERE!lIAS,J.: Neutestamentliehe 'I'heoloqie, Ed.I. Glltersloh 1971 

(ogs:: i engels): oversette Ise) 
LEIVESTAD, R.: ,lvem ville Jesus være? Oslo 1982 
MÆLAND, ,T .0.: !{iket er næl, Oslo 1976 
AALEN, S.: Guds SØnn og Guds rike, Oslo 1973 
AALEN, S.: Jesu forkynnelse om Guds rike, Skrives tua 1954 

C. JOHANNElSK TEOLOGI: 

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

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

BROWN, R.: The Gospel Aeeording to John, I-Il, eng.utg. London 1971. 
( Ekskursene til de aktuelle hovedbegreper) 

DODD, C.H.: The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1968, 
part. Il, Leading Ideas. 

AALEN, S.: Forelesninger over Johanneisk teologi, Skrives tua 1977 

D, KIRI<ETI\NI<[N I DET NYE TESTAMENTE: 

LARSSON, E.: Varlden oeh kyrkan i Nya testamentet i Norsk Tidskrift for Misjon 1968, 
s. 148-173'1 eller i Ll\RSSCN,E.: Månniskan infor Bibeln, klØV 1982, s.27-50 

SKJEVESLAND, O.: Kir~en i Det nye testamente, Oslo 1976 

ANNEN Al\TUELL LITTERATUR 

HOAAS, B.: Guds menighet. Hovedpunkter om menigheten i Det nye testa
mente, Oslo 1979 

LADD, G.E.: A Theology of the New Testament, Grand Rapids, Mieh. 1975, 
s. lOS-lB, 342-356, 531-549. 

LARSSON , E.: Till nya grupper oeh folk J: LARSSON ,E.: ~1anniskan infor 
1982, s.139-162 
i aposteltiden, Oslo 1951 

SCHNACKENBURG, R.: Die Kirehe im Neuen Testament, 3. oppl. Freiburg 
1966 (Finnes også i engelsk oversettelse) 

Troslære og etikk 
A, THOSLÆRENS GRUNNLA~SPROBLEM: 
Enten PRENTER, R.: Skabelse og genløsning, 6. oppl. KØbenhavn 1975, s.5-196 

(unntatt fotnoter og ekskurs) 
SKYDSGAARD, K.E.: Regin Pren ters dogmatiske prolegomena i Nordisk teologi, 

ideer og man, Lund 1955 . -
eller SANNES, K.O.: Prolegomena til dogmatikken, Skrives tua 1983 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

WINGREN, G.: Teologiens metodfråga, Lund 1954 
AJ\LEN, L.: Ord og sakramemt, Oslo 1966 

B, DEN KRISTNE SI<APERTANKE: 

Litteraturliste ikke utarbeidet. 

C. DApEN: 

ASHEIM, r.: Dåpen og det kristelige gjennombrudd, Skrives tua 1978 
MID'rEIDE, P.J.: Dåpen.i EIDBEHG, P.A. (red.): Baptistene. 'J'ro og liv, Oslo 1976 
MODALSLI, O.: Dåpen og--dens forhold til det forkynte ord, Skr.i ves tua 1978 
SANNES, K.O. Dåpen og dens plass i kirkens liv (~s.203-214), Oslo 1978 
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ANNEN AKTUELL LITTERATUR -------

JEREMIAS, J.: Barndopet under de fyra f5rsta århundradena, 2. oppI. 
1976 

LUTHER, M.: Den fjerde part ("Dåpen") i Store katekismen, utgave ved 
F.W. Bugge, Oslo 1952 

MELANCHTON, P.: Apologi til CA, ART. XIII Om sakramentene og deres 
rette bruk i Die Bekenntnisschriften der EV.-Luth. Kirche, 6. 
durchges. Aufl. Gottingen 1967, eller Konordiebogen utg. 
v. CASPARlog JOHNSON 

VALEN-SENDSTAD, O.: (utg.): Dogmatikk for legmenn. Konkordieboken, 
Bergen 1957. (Har i dåpslæren utg. helt spesielle synspunkter). 

SCHUMACHER, J .H.: Omskjærelse og dilp hos Luther i Ung teologi 2 (1975) 
SKARSAUNE, O.: Tidlig kristen dåpsteologi i Barnabas' brev i TTK 2 

(1976) . -
WISLØFF, C.F.: Jeg vet på hvem jeg tror, Oslo 1975 (§ 28: Nådemidlene, 

§ 29: Dåpen) 
AALEN, L.: Dåpen og barnet, 2. utg. Oslo 1972 

D. SEKSUALETIKK: 

EVENSHAUG,O. og HALLEN,D.: Barne- og ungdomspsykologi, 3.oppl.Oslo 1975, 
s.268-282. 

Kristne normer for seksualmoral. Et ord fra kirken, ny utg. Oslo 1971 
THIELICKE,H.: Seksualetik, KØbenhavn 1967, s.20-l35 
ØSTNOR,L.: Abort, i SMITH,A. (red.): på skaperens jord, Oslo 1984, s.102-ll0 
Det forutsettes kjennskap til 

SMITH,A. (red.): på skaperens jord, Oslo 1984, kap.IV og V. 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

AUKRUST, T.: Seksualrevolusjonen og den kristne seksualmoral i T'I'K 
nr. 4 (1969) 

AUSTAD, T.: Bidrag til etikken, Skrivestua 1977, s. 213-227 
HEYERDAHL, N. (red.): Abort og menneskeverd, Os 10 1972 
HaVrE, R. o.fl..: Etiska problem, Stockholm 1972, s. 159-281 
Pave PAUL VI: Humanae vitae, Oslo 1968 
SCHJØTH, A.: BØker om seksualopplysning i Prismet nr. 2 (1973) 
SIVERTSEN, G. (red.): Synspunkter på seksualpedagogikken, Oslo 1971 
Skolens samlivslære i focus i PRISMET 2 (1974) 

E. I<ULTURLI VETS ETI Kl< 

AUKRUST, T.: Mennesket i kulturen, Oslo 1958, s.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.) :Pi't skaperens jord, OSlo-1934, kap. VII 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

BREEN, H.F.: Korset og kulturen, Bergen 1956 
DAHL, W.: I kiosken og på skjermen, notater om konsument-kulturen, 

Oslo 1973 
HYGEN, J.B. Albert Schweitzers tanker om kulturen, Oslo 1954 
NIEBUHR,H.R.: Christ and Culture, New York 1956 
NOME, J.: Dikternes verden, Oslo 1969 
NOME, J.: Kunst og etikk, Oslo 1970, Særlig s. 48-74 

F. POLI~ISK E~IKK 

AUSTAD, T.: Bidrag til etikken, 2. utg. Skrives tua 1979, kap. 7,8,11,21 
SMITH, A.; Rett fordeling, Oslo 1982 s. 18-239 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

AUKRUST, T.: Mennesket i samfunnet, bind 1-2, Oslo 1965-66 
BERGESEN, H.O.: Norge mellom rik og fattig, Oslo 1981 
BERGGEAV, E.: Staten og mennesket, Oslo 1945 
BØE, J.B.: Ideologier, Oslo 1975 
GRENllaLM, C-Il. (red.): Kyrkans samhi'illsansvar, Stcockholrn 1975 
NIEBUllR R.: Kristendom og , Oslo 1958 

(red.): og statsmukt, Oslo 1981 
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G, PROBLEMSTILLINGER I AKTUELL LIVSSYNSDEBATT 

Følgende pensum er forelØpig godkjent: 

llARTMANN, S.G. og PET'l'ERSSON, S.: Livsfrilgor och livsåskådning hos barn, Stockholm 
1977, s. 48-85 

JEFFNER, A.: Några problem vid livsilskådningsanalys, Sv.teol. tidsskrift 1970, s.49-57 
NOME, J.: Tro og fornuft i livssynet, ogsil trykt i essaysamlingen Kunst og etikk, 

Oslo 1970 
SMITH, A.: Livssynskritikk (notat om Nomes aksiomkritikk og marxistisk ideologikritikk) 
AADNANES, P.M.: Livssyn, Oslo 1982 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

H, MISJONENS BASIS, MOTIVASJON OG MÅL 

Enten VERKUYL,J.: Contemporary Missiology. An Introduction, Grand Rapids 1978, 
s.89-114, 163-204 

MYKLEBUST, O.G.: Misjonskunnskap. En innfØring, Oslo 1976, s.9-38, 207-208, 
228-241, 307-326 

The Willowbank Report - Gospel and Culture, Wheaton 1978 

eller BOSCH, 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, s.9-38,307-326. 
The Wil10wbank Report - Gospel and Culture,Wheaton 1978 

Kirkehistorie med konfesjonskunnskap 
A, i~ORSK KIRKEHISTORIE I NYERE TID 

IYISI/0FF, C.F. og 1\ARFLO'l', A.: Norsk kirkehistorie, bd. Il-Ill, Oslo 1966-1971, 
Bind Il: s.231-350, Bind Ill: s.115-187 og 368-394 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

MOLLAND, E.: Fra Hans Nielsen Hauge til Eivind Berggrav, 3.utg. 
Oslo, 1972 

MOLLAND, E.: Norges kirkehistorie i det 19. århundre, I-Ill, Oslo 1979 
NOME, J.: Brytningstid, Oslo 1958 
AARFLOT, A.: Tro og lydighet, Oslo 1969 

B, MISJONSHISTORIE 

NEILL, S.: 1\ History of Christian Missions, Harmondsworth, England 1964, s.243-449. 
Norsk utgave: Misjon i 2000 år, Oslo 1971, s.161-307 

ANNEN AKTUELL LIT'rERATUR 

WESTERMAN, K.B. og von SICARD, H. Den kristna missionens historia, 
Stockholm 1960 

C, KONFESJONSKUNNSKAP 

BLOCH-HOELL, N.E.: Pinsebevegelsen, 01so 1956, s.295-416 (noter unntatt) 
Confessio Helvetica posterior, art. 1,6,10,17,18,19,20,21. Skrivestua 1975 
MOLLAND, E.: Kristenhetens kirker og trossamfunn, (rev.utg.) Oslo 1976, s.47-138 

(petitavsnittene er ikke pensum), 228-249 og 278-286 (kap.III,VIII, XIII) 

ANNEN AK'ruELL LITTERATUH 

BHOOME, C.B.: Katolicismen, - l~ran - missionen, Stockholm 1977 
HOLLENWEGER, W.J.: Enthus Christentum: Die Pfingstbewe-

gung in Geschichte und Gegenwart, Zi.irich 1969. (Eng. ut'). London 1972) 
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D. DOGMEHISTORIE: 

BAGGLUND, B.: Teologins historia, 3. utg. Lund 1966, s.92-121, 139-179, 225-233, 
254-260, 274-302, 331-338, 370-393. 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

SEEBERG, R.: Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4 bd. 3. Aufl., Darmstadt 
1959-1974. 

WISLØFF, C.F.: Dogmehistorie, Skrives tua 1971 

E. CONFESSIO AUGUSTANA: 

GRANE, L.: Confessio Augustana, 3 udg. KØbenhavn 1972. 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

PRENTER, R.: Kirkens lutherske bekendelse, Fredericia 1978 
SCHLINK, E.: Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, 2. Aufl. 

Munchen 1946 

Rei igionsvitenskap 
A, HELLENISTISK RELIGION: 

JANSEN, H. LUDIN: Gresk religion, s.23-37, ~ InnfØring i religionenes historie, 
Oslo 1965 

JANSEN, H. LUDIN: Sannhetens evangelium, Oslo 1961 
JANSEN, H. LUDIN: Hermes Trismegistos Poimandres, Norsk Teologisk Tidsskrift 3, 

1974, s.161-174 
Fra BLEEKER/WIDENGREN (eds.): Historia Religionum. Handbook for the History of 

Religions, Volume I, Leiden 1969: 
VERMASEREN, M.J.: Hellenistic Religions, s.495-530 
DORESSE, J.: Gnosticism, s.533-577 

B. AFRIKANSKE RELIGIONER: 

RAY, B.C.: African Religions. Symbol, Ritual and Community, N. Jersey 1976 

ANNEN AF'fUELL LI'fTERATUR 

EVANS-PRITCHARD, E.E.: Nuer Religion, Oxford 1970 
M13ITI, ,J. S .: Afr ican Religions and Philosophy, London 1969 
PARRINDER, G.: African Traditional Religion, ny utg. London 1974 

C. MODERNE RELIGIØSE STRØMNINGER: 

ROMARHEIM, A.: Moderne religiøsitet, Oslo 1979 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

HAACH, F.-W.: Guruismus und Gurubewegungen, Munchen 1982 
HUNT, D.: The Cult Explosion, Oregon 1980 
BUTTEN, F.: Seher, Grubler, Enthusiasten, Stuttgart 1968 
MANGALWADI, V.: The World of Gurus, New Delhi 1977 
NEEDLEI1AN, ,J. and BAKER, G.: Understanding the New Religions, Nev,' York 

197~ 
WIFSTROM, L.: Nyandligt, Uppsala 1977 

D, RELIGIONENE OG KRISTENDOMMEN: 

NEILL, S.: Christian Faith and other FaJ.ths, London 1970, 5.1-19, 40, 152, 224-234 
HOMAPHEIM, A.: Frishna, Buddha, Allah eller Krist.us? Oslo 1974, s.16-34, 51-122 
HOMAPHEIM, A.: J<ristendommens syn på selv i forhold tj.l andre reli.gioner .1 

For kirke og skole, Festskrift til Modalsli, Oslo 1983 
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ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

Religionsvitenskapelige framstillinger: 

BOWKER, J.: Problems of Suffering in the Religions of the World, 
Cambrigde 1970 

BRANDON, S.G.F.: Man and his Destiny in the Groat Religions, 
Manchest.er 1962 

CHRISTIAN, W.A.: Oppositions of Religious Doctrines. A Study in the 
Logic of Dialogue among Religions, London 1972 

DUNNE, F.P. (ed.): The World Religions Speak, Haag 1970. (Med bidrag 
av de respektive religioners egne representanter). 

OTTO, R.: Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum, Gotha 1930 
SMAET, N.: ,'iorld Religions. A Dialogue, Harmondsworth, England 1969 

Misjonsteologiske framstillinger: 

ANTES, P., RUCK, W., UDHE, B.: Islam - Hinduismus - Buddhismus. 
Eine Herausforderung des Christentums, Grunewald 1973. 

KRAEMEE, H.: Religion und christlicher Glaube, Gottingen 1959 
(Eng. utg. London 1956) 

RUDVIN. A.: Evangeliet og Islam, Oslo 1971 
Til temaet "relgionsteologi", lutherske bidrag, se Fulder Hefte 16, 

Berlin 1966. 

E, RELIGIONSPSYKOLOGI : 

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 H.P. ST ROMMEN (utg.): Research on Religious Development, New 

York 1971: 
BEETOCCI, P.A.: Psycholoqical Interpretations of Religious Experience, Kap. l. 
CLARK, W.H.: Intense Religious Experience, Kap. 14. 
HAVIGHURS'l' and KEATING: The Religion of Youth, Kap. 18. 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR: 

BUGGE, K.E. og JENSEN, R.: Religionspsykologi. Et teologisk-psyko
logisk symposion, KØbenhavn 1970. 

CLARK, W.H.: Re1igionsnsykologi, Stockholm 1971 
FÅGERLIND, l. og SJ5BE~G, G.: Barnatro och ungdomstvivel, Stockholm 

1971. 
STROM, A. V.: religion, Stockholm 1973 . 
SUNDEN, H.: . Problem och metoder, Stockholm 1974. 

F, RELIGIONSSOSIOLOGI: 

BERGER, P.L.: The Social Reality of Religion, ny utg. London 1973, Kap. 5-7. 
(Dansk oversettelse: Religion, samfund og virkelighed, ny utg. København 1974) 

GUSTAFSSON, B.: Re1igionssociologi, Stookho1m 1965, s.11-29 
HAUGLIN, O.: Rapport fra Nærby, Oslo 1970, s.28-54 
KLEIVEN, R.R.: Hans Nielsen Hauge - individ i historien i Sosiologi i dag hft. 4 

(1972), s. 3-27 -
RAMSØY, R. og VAA, M.: Det norske samfunn, bd.2. Oslo 1975, s.58l-6l9. 
REPSTAD, P.: Norske misjonsbladers utviklingsfilosofi I og Il i Norsk Tidsskrift for 

misjon hft. log 2 (1974) s.1-16 og 91-112. 
AAGEDAL, O.: Norsk religionssosiologi - nokre synspunkt på fortid og framtid i. 

Sosiologi i dag, hft. 2 (1974) s.3-l5 

ANNEN AK'l'UELL LITTERATUR 

LUCKHANN, T.: The Invisible Religion, Ny Y tg. London 1971 
O'DEA, T.F.: Religionssociologi, Stockholm 1967 
ROBERTSON, R.: EinfGhrung in die Religionssozio1ogie, Munchen 1973 
STROMHEN, R.P. og fl.: A Study of Generations, Minneapolis 1972 
WEBER, M.: The Sociology of Religion, ny utg. London 1966 
YINGER, I.M.: The Scientific Study of Ee1igion, New York 1970 

Rei igionspedagogi kk 
A. HOVEDPROBLEMER I RELIGIONSPEDAGOGIKKEN: 

ASHEIM, I.: Orientering i re 
ASHEIM, I.: Familiens ansvar 

Oslo 1970, s.177-234. 
oppdragelse, Geneve 1957, s.17-83 
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EVENSHAUG,O. og HALLEN,D.: Barnet 0'1 religionen, Oslo 1983, 
Innledn., kap.I, kap.III, oPPsumP1ering. 

MYHRE,R.: Innføring i peda'1ogikk 3. Peda60gisk filosofi, Oslo 1980,s.25-85. 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR 

ASHEIM, I.: G1aube und Erziehung bei Luther, Heidelberg 1961 
ASHEIM, 1.: Tro, dannelse, oppdragelse, Skrives tua 1977 
BUGGE, K.E.: Theologi og Pædagogik historisk belyst, KØbenhavn 1961 
EVENS HAUG , O. og HALLEN, D.: Barnedåp og oppdragelse, Oslo 1981 
HAREIDE, B.: Pedagogikk og evangelium, Oslo 1955 
MYHRE, R.: Autoritet og frihet. Hvor fri bØr oppdrgelsen være? 

Oslo 1981 

B. TENDENSER I NYERE RELIGIONSPEDAGOGIKK: 

Nytt pensum under utarbeidelse. 

C. DEN KRISTNE GRUNNTANKEN I NORSK SKOLE: 

ASHEIM, I.: Orientering i religionspedagogikken, Oslo 1970, s.104-176 
HARALDS ø , B.: Kirkens bekjennelse og skolens kristendomsundervisning i For kirke 

og skole, Festskrift til Ole Modalsli, Oslo 1983 -
MaGSTAD, 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: s.39-121, 133-141, 181-204.) 

ANNEN AKTUELL LITTERATUR --_._-_._--------

Atterreising av kristendomsfaget i skolen, Oslo 1946 
DALE, AA. og HAHBO, T.: Skolens formål i skol.ens hverdag, Oslo 1961 
DOKKA, H;J.: Fra allmueskole til folkeskole, Oslo 1967 
DOKKA, H.J.: Reformarbeid i norsk skole, Oslo 1981 
HELLEHN, V.: Det gjelder skolens innhold, Oslo 1966 
HELLERN, V.: Den norske skoles idegrunnlag, Oslo 1968 
LUTHEH, M.: Til rådsherrene i alle Tysklands byer om at de skal opp

rette og underholde kristel.ige skoler i Martin Luther, Verker i 
utvalg IV~ Oslo 1981 

TELHAUG, A.a.: Norsk skoleutvikling etter 1945, Oslo 1982 

EKSAMEN 
Mellomfagseksamen i kristendomskunnskap består av de saffiPJe skriftlige prØver som 
grunnfagseksamen (se s.lO-ll), en prØve i mellomfagstillegget, og en muntlig prøve. 
De skriftlige prøver som er de sanune som ved grunnfagseksamen, faller bort for dem 
som tidligere har bestått grunnfagseksamen. 

PrØve i mellomfagstille.g.s..e..:t:, 

Ved prØven i mellomfagstillegget deles pensum i to faggrupper: 

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

2. - Troslære og etikk 
- Religionsvitenskap 
- Religionspedagogikk 

Det gis valgfrihet mellom f(z)lgende eksamensformer: 

a. Skri eksamen, en dag ~ 8 timer, med 
. De disipliner man har vært 

gjenstand for muntlig prøve. 

Dessuten 
eksamen gjøres 

b. i en av faQ'1ruppene, samt en skriftlig eksamen, 5 timer, i en av 
andre ( . SemesteroPP'1aven skrives innenfor 

en av disiplinene i gruppen og ellav alternativene i vedkommende 
disiplin, som i tilknytning til undervisning. Emnet godkjennes av 
og oppgavens skal være 4000-6000 ord. Semesteroppgave og skriftlig 
teller likt ved stsettelse av skriftlig karakter. 
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Dessuten ~Ulltliq eksamen. 
eksamen gJøres ikke til 
Det samme ajeider den 
kan man bli eksaminert i 

Den disiplin man har vært oppe i til skri tlig 
enstand for muntlig prøve. 

in man har skrevet seMesteroppgave i. Derimot 
semesteroppgaven. 

Etter skriftlig prøve i mellomfaqstillegget blir det gitt en karakter 
som meddeles kandidatene. Etter den muntlige DrØven fastsettes tenes 
endelige karakter i mellomfagstilleqget. 
Ved fastsetting av endelig karakter i mellomfaget stAr grunnfaget og mellomfags
tillegget i forholdet 2:1. 
De som tar mellomfagseksamen under ett, er ved muntlig prøve ansvarlig for både 
grunnfagspensum og mellomfagstillegget. 
Studenter ~led qrunnfag fra en institusjon med ikke-sammenlignbar karakterskala 
gis bare karakter for mellomfagstillegget, ikke for fullt mellomfag. 

Om beqrunnelse Oq klaqe, se s.34 
Eksamensforskrifter, se s.33 

Ved de skriftliqe prøvene er det tillatt A nytte de samme hjelpemidler som ved grunn
faqseksamens fØrste dag - samt 
HARl\LDSØ, B.: Arstallsliste til allmenn og norsk kirkehistorie, Oslo 1983 (Tillatt A 

gjøre egne understrekninger av årstall med §n farge) . 

Semesteroppgave 
Som del av den skriftlige eksamen i mellomfagstillegget, er det anledning til å 
skrive semesteroppqave. For disse oppgavene gjelder fØlgende regler: 

EMNEVALG 

Emne for semesteroppgave velges i samarbeid med en faglærer, og godkjennes av denne. 
Et skjema med oppgavens tittel (eller en forelØpig arbeidstittel) og veilederens under-
skrift må leveres undervisningsadministrasjonen senest 1. mars eller i det 
semesteret mellomfagseksamen skal avlegges. Studenten som skar-skrive oppgaven har 
ansvaret for at denne fristen blir overholdt. Emnet må velges innenfor en av de seks 
disiplinene som utgjør mellomfagspensum, nærmere bestemt innenfor et av alternativene 
i vedkolTU11ende disiplin. Som regel skal oppgaven utarbeides i tilknytninq til under
visning som blir gitt i vedkommende semester. Inqen har krav på veiledninq innenfor 
et alternativ der det ikke blir qitt undervisninq. Emnet for oppgaven må omfatte et 
så avgrenset problemområde at det innenfor den aktuelle rammen kan bli mulig å oppnå 
et rimelig fordypningsnivå. Innenfor en rekke alternativer kan det være aktuelt å 

emner som ligger på grenseområdet mellom kristendomsfaget og andre fag. Emnet 
må alltid fastsettes slik at oppgaven får et klart teologisk innhold. Dersom to 
eller flere studenter velger et emne de skal arbeide sammen om, må den endelige ut
forming av oppgaven være slik at hver av studentene har ansvaret for sin del av 
besvarelsen. 

KRAV TIL BESVARELSE 

lengd'e skal være mellom 4000 og 6000 ord, d.v.s. 10-15 maskinskrevne sider. 
som går ut over denne rammen kan ikke rekne med å bl i . Når flere 

arbeider sammen om en oppgave, gjelder denne rammen for av de delene 
som en student har ansvar for. 

må tilfredsstille enkle metodiske krav til en vitenskapelig framstil-
Den må ha en presiseres, disposisjonen begrunnes, og der 

det ir gjort rede for karakter. Gjennom spesifiserte referanser, 
i form av henvisninger eller noter, rnA det gå klart fram hvilket kildemateriale som 
det i enhver sammenheng bygqes på. Besvarelsen må dessuten utst,yres med en kildeli.ste 
med en nØyaktig angivelse av det kildemateriale som er anvendt. 

INNLEVERING OG EVALUERING 

Oppgaven m& leveres inn i 4 eksemplar senest 15. april eller l. . i det semesteret 
eksamen skal avlegges. - To eksemplar leveresmedforfatternavn , ute. FØr skriftlig 
eksamen rnA veilederen gi beskjed om oppgaven får stAkarakter. Den endel ge evaluering 
gis av et sensorkollegium, og sensuren går inn i karakteren for skriftl g eksamen. 
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Kristendomskunnskap 

OVEDF G 
Ilovedfagstudiet i kristendomskunnskap omfatter et mer inngående studium av Det nye 
testamente med dets omverden og systematisk teologi. med religionsfilosofi. Dertil 
kommer en vitenskapelig undersØkelse (hovedfagsavhandling) . 

For 5 fA avlegge Ilovedfagseksamen i kristendomskunnskap m~ en ha karakteren 2.7 
eller bedre enten i mellomfagstillegget eller i samlet mellomfagskarakter, og 
dertil examen philosophicum og forberedende prøve i gresk for hovedfagsstudenter. 

Hovedfagsstudiet er i det vesentlige begrenset til to av mellomfagets displiner for 
å gi muligheter for et virkelig fordypet akademisk studium. Det vil gi kandidaten for
utsetninger for å arbeide selvstendig med sin hovedoppgave og siden drive videregående 
forskning. 

Hovedfagsstudiet er beregnet å vare 3-4 semestre etter det nødvendige språkstudium. 
Por videre veiledning til studiet se s. 

Studenter som har avlagt prØvene til l.avde1ing av teologisk embetseksamen, kan melde 
seg opp til hovedfagseksamen i kristendomskunnskap på de samme vilkår som studenter 
med mellomfagseksamen. 

PENSUM 

A. Det nye testamente 
Ved prøven i Det nye testamente og dets omverden kreves: 

l. Inngående kjennskap til følgende tekster som studeres på grunnlag av den greske 
grunntekst (Dette innkluderer godt kjennskap til bibel teologiske emner og hoved
begreper som forekommer i tekstene): 

Luk 1,1 - 4,3 O; 
(Luk 1-2 kan 
Joh 1-4; 14-1 
l Kor 8-15 
Gal (eller Ef) 
Hebr l-Il (eller 

6,12 - 8,3; 14 - 16; 18,1 - 19,27; 21,J-28 
ut med Apg 1-2+15) 

Ap 1-3; 12-14; 19-22 eller 1 Tim og 1 Pet) 

2. Kjennskap til innledningsspørsmål til de skrifter som tekstene i pkt. l er hentet 
fra. 

3. Oversikt over Palestinas politiske og religiØse historie i hellenistisk-romersk 
tid. 

4. Kjennskap til innholdet i fØlgende tekster: 

l Makk 1 
Salomos salme 17 
1 Hen 48-51 

Av 
Abot 1-2 

15-25 De allegoriske lover Ill, 161-168 
: Sektrege1en (IQ Sa) 

Sannhetens evangelium 16,31-33,39 
Peters evangelium 10-60 
Didache 7-10 

5. Kjennskap til et avgrenset område innen bibelteologi, fortrinnsvis valgt i til
knytning til en av variantene i systematisk teologi: 

Jesu dØd og oppstandelse 
EskatoloCji 
Det nye testamentes etikk 
Misjonstanken i Det nye testamente 
Skapertanken i Det gamle og Det nye testamente 

21 



B. Systematisk teologi 
Ved prØven i systematisk teologi med religionsfilosofi og religionspedagogikk kreves: 

l. Godt kjennskap til den kristne troslære, og til Gen norske kirkes bekjennelses
skrifter. Dertil kommer ett av to hovedalternativer: 

a) God oversikt over dogmatiske systemer og spørsmålsstillinger i samtiden, 

b) kjennskap til to dogmatiske eomer, ett (I) av mer prinsipiell karak-
ter, og ett (Il) med mer materialt dogmatisk innhold: 

I. Grunntyper i nyere teologi 
Skriftsyn og hermeneutikk 
Misjonsteologiske prinsippspørsmål 

II.Gudstro, panteisme 
Skapelsestro og lære 

_ Jesu dØd og oppstandelse i nyere teologi 
Eskatologi og fremtidshåp 

2. Godt kjennskap til utvalgte problemstillinger og posisjoner i moralfilosofi og 
teologisk etikk og til ett område innenfor etikkens s~esielle del: 

Eutanasi som etisk problem 
Menneskerettighetene i lys av kristen etikk 
Ekteskap - skilsmisse - gjengifte 
Likestilling Oq ekteskap 
Atomvåpen som etisk problem 
Naturen som etisk ansvarsområde 

3. Kjennskap til religionsfilosofien og til nyere religionsdebatt. 

4. Kjennskap til religionspedagogiske grunnbegreper og prinsippspørsmål. 

5. Kjennskap til utvalgte tekster fra teologiens og det almene åndslivs historie. 
Tekstene velges fortrinnsvis i tilknytning til det pensum en legger opp under pkt. 
1-4. 

Ettcr SØknad kan en legge opp andre ømner, fordypningsområder eller tekster enn de 
sorll f~r satt opp i planen. 

Kombinasjonsmuligheter 
BibelteoloCjisk 
vis være knyttet 
tet til andre -
fagsstudium med 

tematisk teologi må ikke nØdvendig-
i ST. De kan for eksempe være knyt

forskjellige - temaer i dogmatikken. Da vil cn få et hoved
s stor spredning. 

på den andre siden kan både 
til ett og sanune 
større konsentrasjon i 
også hovedfagsoppgaven 

bibel teologisk og tekster 
i dogmatikk Da vil 

studiet. Særlig sterkt konsentrert 
fra samme temaområde. 

HOVEDFAGSOPPGAVEN 
kan v&re enten enfrittståcnde oppgave eller del av et, større forsk

disiplinene her 
skap" og dets 

er engasjert. Emnet kan velges fra hvilken som helst 
Instituttets studieplaner, men det må tas i betraktning at 

innenfor den ramme som er gitt med studiet "kristendomskunn
gi anledning til å vi,nne kjennskap til kristendommen og ti,l 

dens stilling i verden i dag. 

En hovedoppgave kan eksempelvis være en selvstendig undersØkelse bygget på kildemateri
ale, eller den kan være en vurderende analyse av andre forskning. 

En kan velge mellom to typer hovedfags avhandling: 

l. Q~Sllnæ~~PP9-"'Y~_ 

2 . 

Se veiledningen s.}9 og forskrifter 5.31 

Det, er anledning 'eil il legge de skriftLige og den muntlige prøve fØr hovl:c1faCjsavhanc1-
lingen er levert inn. 

Hovedfagsavhandlingen må innleveces innen l.februar dersom en vil fullfØre hovedfags
eksamen i vårsemesteret, OCj innen IO.september dersom en vil fullfØre hovedfagseksa
men i hØstsemesteret. For studenter som leverer hovedfagsavhanc11ingen etter at de Øv-
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eige deler av eksamen er avlagt, gjelder ikke disse frister. De må melde avhandlingen 
senest seks uker fØr innleveringen. Den endelige karakter for hovedf~gscksilrrlen fast
settes innen to måneder etter innleveringsdato (universitetsferier ikke iberegnet i 
fri~3tene) . 

LITTERATUR 
Den oppfØrte litteratur tolker eksamenskravene både med hensyn til omfang og fordyp-
ningsgrad. Listene er i prins "åpne". En student kan legge opp annen litte-
ratur enn den nevnte. Dog r Instituttet seg retten til å godkjenne det som 
er valgt. SØknad må sendes Instituttets lærermØte semestret før eksamenssemestret. 

Det nye testamente 
luL1(O~lf1E.NIARER TI L BIBFLTEKSTENE 

Lukas: 
Joh:- Enten 

MARSIlALL, I . H. : 
BROWN, R. E. : 

The Gospel of Luke, Exeter 1978 
The Gospel aec. to St.John I-II,London 1971 

eTler 
l Kor: 
Gar:- Enten 

eTler 
eller 

BARRETT , C . K . : 
BARRETT , C . K. : 
FRØVIG,D.A.: 

The Gospel acc. to St. John, 2.ed. London 1978 
The First Epistle to the Corinthians, London 1974 
Galaterbrevet, Oslo 1950 

SCHLIER,H. : Der Brief an die Galater, Gattingen 1971 
BRUCE,F.F. : 

Ef: GNILKA, I. : 
The Epistle of Paul to the Galatians, Exceter 1982 
Der Epheserbrief, Freiburg 1971 

Hebr: BRUCE,F. F. : Commentary to the Epistle to the Hebrews, 
London 1967 

l Pet: OLSSON,B. : Farsta Petersbrevet, Stockholm 1982 
A\2: MOE,O. : Bibelens siste bok, Oslo 1960 (eller på svensk) 

B 

RIESENFELD,H.: Den nytestamentliga textens historia, Skrivestua MF 1978 

LADD, G.E.: A Theology of the New Testament, Grand Rapids 1975 
GOPPELT,L.: Theologie des Neuen Testaments, Bd.I-II, G6ttingen 1975-76 

(Også på engelsk) 

ZIMMERMANN,I-I.: Neutestamentliche Methodenlehre, Stuttg.1968 2 

Norsk utg.: Nytestamentlig metodelære, Oslo 1974 

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

5, BIBELIEOLOGI 

JESU DØD OG OPPSTANDELSE 

Fra: Diskussion um Kreuz und 
ed. B.Klappert, 5.Aufl. Wuppertal 19 s.171-221 
(art. av JEREMIAS, BORNKAHH, CAMPENHAUSEN, GOPPEU[') 

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

ESKATOLOGI ------
Fra: SCHWARZ,H.: On the Way to the Future, Hinneapolis 1979 s. 36-74 

Fra: Fremtiden i Guds hender, Skrivestua MF 1978 s. 108-203 
(art. av E.BAASLAND, H. KVALBEIN , M.SYNNES) 

DET NYE TESTAMENTES ETIKK -------------------
GERHARDSSON ,B.: "Med hela ditt !\jarta". Om Bibelens ethos, Lund 1979 

!i~SJONSTANKEN I DET NYE TESTAMENTE 

Litteraturliste 

SKAPERTANKEN I DET CN1fÆ 0(", DET NYE TESTAMENTE 

Litteraturliste foreligger ikke ennå 
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Systematisk teologi 
l'-___ D.QGL1A T 1K1 

GRUNNBOK I DOGMATDZK: 
----------~-------

Enten MODALSLI,O. og ENGE DAL , L.G.: Evangelisk tro, Oslo 1981 

eller VALEN-SENDSTAD,A.: Kristen dogmatikk, Oslo 1979 

BEKJENNELSESSKRIFTENE: -------_._----

BRUNVOLL,Arve: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, Oslo 1972 

a) OVERSIKT OVER DOGMATISKE SYSTEMER OG SP0RSHALSS'rILLINGER I SAMTIDEN 

P(:)HLMANN,H.G.: liliriss der Dogmatik, Dritte verbesserte und erweiterte Auflage, 
Gtitersloh 1980 

b) EMNE: GRUNNTYPER I NYERE TEOLOGI 

THIELICKE,H.: Der evangelische Glaube, Bd.l, "Die beiden Grundtypen neuzeitlicher 
Theologie" - i utvalg, (Eng. utg.: The Evanc:relical Faith, vol. ,1974) 

EHNE: SKRIFTSYN OG HERMENEUTIKK 

Litteraturliste 

EMNE: MISJONS'l'EOLOGISKE PRINS IPPSPØRSMAL 

DAHL,Ø.: En bro til alle folk. Om misjon og kultur, Oslo 1981, s. 11-62 
HESSELGRAVE,D.J.: Communicating Christ Cross-Culturally, Grand Hapids, Mi. 1978 

s.67-120 
MYKLEBUST,O.G.: Misjonskunnskap, Oslo 1976, s. 180-206 
'l'he Willowbank Report, i. STO'1'T,J. og COO'l'E,R. (eds:): Gospel and Culture, Wheaton, 

I ed. 1979, s. 431-461 (Finnes også i eget trykk). 

EM~I':~T,Jl2~'l:-'-~O , p AN'r E I S !it::_QG A TE I ~!it::_ 

POHLMANN,H.G.: Der Atheismus oder der Streit um Gott, GUtersloh 1977 
PGHLl'IANN,H.G.: Abriss der Dogmatik, HV. De deo", GUtersloh 1980, s. 99-128 

EMNE: SKAPELSESTRO OG UTVIKLINGSLÆRE -------------_._--------_._--
AL1'NER, Gtinter: Schopfungsglaube und Entwicklungsgedanke, ZUrich 1965 
WOU'EL,E.: Welt als Schopfung, MUnchen 1981. (Theologische Existenz heute, 212) 

KLAPPEFT, B. (red.): Diskuss ion um Kreuz und Aufers teh ung, 5. Auf l., Wuppertha1 
1981, s.8-75, 105-170, 222-298 

SCHWAFZ, Hans: On the way to the Future, rev. ed. Minneapolis, Mn, 1979 

PFOBLEMER OG POSISJONEF I MORALFILOSOF! OG TEOLOGISK ETIKK 

~---
HOLTE,R. o.fl.: Etiska problem, 3. 
Ca. 100 s. litteratur om bruk av 

Lund 1977, s.9-167 
i etikken 

Litteraturliste foreligger ikke ennå . 

.l:':Q~f2 YP N I N GS Ol'm~Qr;;-=-~~!i~~Ii~J.':lIT'I~_gJ:l}';'l'EN E I _L Y S A~IS..~;LS '1' I':~J::T I IS..I<. 

HUBEF,hi. og TLlDT, Heinz B.: Menschenrechte. Perspektiven einer menschlichen "leIt, 
Stuttgart 1977, kap.I, Il og V 

BispemØtets uttalelse "I menneskerettighetenes år" fra 1968. 

FORDYPNINGSOMPADE: EKTESKAP SI\ILS~lISSE G,JENGIF'l'E <------ -----~~ t tera ;~~~~~~------.-.-.--.-------------------------

FORDYPNINGSOMFADE: LIKESTILLING O~ EKTESKAP 
--------~---_.-.-------"------~--~-~------------

AALEN, Sverre: Ektcsk i Det nye testamente, i: FFOST,T. og WYLLER,E.A.: 
Om ekteskapet, 19 ,s.G3-87 

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

JEWETT,P.K.: Man as male i1nd femi1Ie, 1975 s. 19-61, 86-103, 111-·J19 
GOPPELT,L.: Theo10g1e des Ncuen Testaments, 2.'1'011, Vandol1h. & Fupr. 19f1O, 3. Aufl. 

s. 495-503 



AUKRUST,T.: Atomvåpen som etisk problem, i Tidsskrift for teologi og kirke,19bl, 
s.203-2 6. 

AUSTAD,T. og WISLØFF,C.F.: Debatt om kirken og atanvåpen, i Fast Grunn nr.G 1981 
og Luthersk Kirketidende nr.6,9,lO,12,14 1982. 

BAKKEVIG,T. og BØCKMAN,P.W.: Debatt om atomopprustning, i Kirke og kultur 1982, 
s.20-29, 240-245, 379-381. 

BispemØtets uttalelse: Kirken og freden, 1982 
BØCKMAN,P.W.: Kirken og freden: forsvarsetikk - fredsetikk, ~ Internasjonal 

Politikk 1983, s.7-24. 
llYGEN,J.B. og L0NNING,P.: Debatt om kristent syn på atomvåpen, i Kirke og 

kultur 1961, s. 88-95, 140-155, 205-218, 275-293, 338-349, 412-442. 
SKJELSBÆK,K.: Atomvåpen og deres bruk, ~ Kirke og kultur 1982, s.5-19. 

AUSTAD,T.: Kirkens medansvar for den rådende sosialetiske praksis, 
m.fl.: Mennesket og miljØet, Oslo 1975, s. 36-49, gjengitt! 
ken, Skrivestua 1979 

VOKSØ,P. 
til etik-

BREIVIK,G.: Menneskets plan for funksjon i naturen i fØlge kristendommen og den 
Økologiske tenkning, BORGEN, P. (red.): Mennesket og naturen i kListendom og 
naturvitenskap, 1980, s. 105-126 

LIEDKE,G.: 1m Baueh des Fisehes. Okologisehe Theologie, 1979, s. 63-164 

:5 . RE L I G I O f\LSI:llQ.SlLELilG RE L I G I QJi.S D EBlIH 
HYGEN,J.B.: Trekk av religionsfilosofien, 1977 
NOME, John: Kritisk forskerholdning i etikk og religionsfilosofi, Oslo 1970, 

s. 77-102 
THOMAS,O.C. (ed.): Attitudes toward other religions, London 1969, s.1-28, 49-132, 

173-236. 

LJlE~!J~J ON S E-E.I2AGO GIKK 
ASHEIM.IV!iI': Tro - dannelse - oppdragelse, Skrives tua 1977, "~kap. 2-6, eller 

kap 6-7 

5. SYSTEMATISKE TEKSTER 
TEKSTUTVALG I DOGNATIKK 

Tertullians skrift mot kjetterne, i: The Library of Christian CIassies, vol.V, 
kap. 9-27 (s.37-49), London 1956 

Clemens ALEXANDRINUS' "Blandete skrifter" = The Stromata or Miscellanies, i: The 
Ante-Nieene Fathers vol. Il, kap. V-VII, XI. XIII. Grand , Mi. 196~ 

MAFTIN LU'rlIEF: Om den trellbunne Viljen, i: M.L.: Verker i , Oslo 1981, 
s. 121-125, 160-184, 350-352 -

Friedrieh SCHLEIEPMACHEFS 'raler om religj"onen, kap. Il (svensk utg.). 
BAPTH,Karl:Nei: (No:) i: BFUNNER,Emil: Natural Theology, London 1946 
IIALLESBY,O.: Den kriste1"tge troserkjenj,else, i: Den kristelige troslære I, Oslo 

1925, 2 .opl., § 18-22 

ABELAPD,P.: Exposition of the Epistle to the Pomans. (Om Rom 3,19-26) 
Library of Christian CIassics X, London 1956, s.276-284. 

ANSELM av CANTERBUPY: Why God beeame Man (Cur deus homo?), Library of Christian 
CIassies X, London 1956, Book I, ehapter XI-XV (s.118-125), XIX-XXII 
(s .134-183) • 

AULBN,G.: Den kristna fBrsoningstanken, 1930, kap.5-8 (8.141-268) 
HALLESBY,O.: Forsoningstanker i nutiden, TTK 1934, s.25-48 

TEKSTUTVALG I ETIKK ---------------------
KANT,I.: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, kap. 1-2, norsk utg. Norallovog 

frihet, 1970, s. 9-57 
LUTHER,M.: Et skrift med etisk innhold, f.eks.:Vom eheliehen Leben, Ob Kriegsleu

te aueh im seligen Stande sein kBnnen, eller Von Kaufshandlung und Wucher 
MILL,J.S.: Utilitarism, kap I-IV, norsk utgave: Moral og nytte 1970, s. 35-73 
En pavelig eneyklika, for eksempel; Humanae Vitae, Paeem in terris, eller Populo

rum progressio. Norsk 
SØE,N.H.: Kristelig etik, 1962, kap. 2, Il og 19 
LØGSTRUP,K.E.: Den etiske fordring, kap. I, V og XII. 2.opl. Kbh. Sth. Oslo 1957 

TEK~ru'rVA~Q~_B~~IG~ON§}CEDAGOGIlS.lS. 

AUGUSTIN,Aurelius: On Christian Doctrine, Indianapolis 1958, s.7-10, 17-20 (av
snitt I-IV, XX-XXIV) 

LUTHEF,M.: Til rådsherrene i alle Tysklands byer om at de skal cpprette og under
holde kristelige skoler Martin Luther, Verker i utvalg IV, Oslo 198 , 5.34-58 

FRi\NCKE,l\.H.: Et utvalg i ,R.: Store pedagoger i egne skrifter, Oslo 1968, 
bd. Il, s.159-173 -

P.OUSSEI,U,cJ.J.: Cmi1C' (ro" utvalg) i HYPIIE,R.: Store pedagoger i egne skrifter, 
Oslo 1969, bd. Ill, s. 37-79-

VIG,O.: Historiens værd Folkevennen 18')4, s. 1-32 
Atterr0ising av k faget i skolen, Oslo 1946, 5.9-21 
SMART,N.: Seeular Edueation and Lhe Logie of Religion, London 1968, kp.r og V, 

s. 9-30, 90-106 
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WEGENAST,K.: Die empirische Wendung in der Re1igionsplidagogik i Der Evange11sche 
Erzieher 20/1968, s. 1 1-125 _. 

KAUFMl\NN ,1l.B.: Muss die Bibel im Mitt.o1punkt dos FellgLonsunterrichts stehen? i 
Kl\UFMANN,II.B.: Streit um don problcrnorientierten Untorricht in Schule und 
Kirche, Frankf. a.H. 1973, s. 23-27 --

GLOY,H.: Themen statt 'l'cxte?1 !<AUFMANN,ll.B.: Streit um den prob1emorienticrten 
Untcrrieht in Schu1e und KIrche, Frankf. a.M., 1973 

TEKSTUTVALG I PELIGIONSFILOSOFI 
-_.--------~----------

Litteraturliste foreligger ikke ennå. 
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EKSAMEN 
Hovedfagseksamen i kristendomskunnskap omfatter foruten hovedfagsavhandlingen to 
skriftlige prøver, hver på 10 t., og en muntlig prøve. Ved den fØrste skriftlige 
prØve blir det gitt oppgaver fra de nytestamentlige disipliner, ved den andre prØven 
gis det oppgaver fra systematisk teologi med religionsfilosofi. Det kan enten gis en 
større oppgave, eller to mindre oppgaver innenfor hvert av fagområdene. 

Besvarelsene ved de to skriftlige prØver teller likt. Dersom ordinær hovedfagsavhand
ling er innlevert i tide til å bedØmmes sammen med de Øvrige prØver, utregnes det 
fØrst en foreløpig karakter der karakteren for hovedfagsavhandlingen teller likt med 
felleskarakteren for de skriftlige prøver. Denne karakteren meddeles kandidaten. 
Etter den muntlige prØve fastsettes den endelige karakter for hovedfagseksamen. 

Dersom ~~din~r.hovedfa~avhandling innleveres etter de Øvrige prØver er avlagt, ut
regnes det en forelØpig felleskarakter for de skriftlige prøver. Denne karakteren 
meddeles kandidaten og justeres ved den muntlig prøven. Når hovedfagsavhendiingen 
er bedØmt (se s. f.) regnes det ut en karakter der karakteren for hovedfagsavhand
lingen og den justerte karakteren for de skriftlige prØver teller likt. Ved ~ids
begr!"nset oppgitt hovedoppgave avlegges ordinær skriftlig og muntlig eksamen før opp
gaven skrives. Karakteren for Tih teller 1/3 i forhold til den justerte karakteren. 
Når hovedfagsavhendiingen innleveres, kan det holdes en særskilt muntlig prØve i til
knytning til emnet for hovedfagsavhandlingen fØr den endelige karakter for hovedfags
eksamen fastsettes. Vitnesbyrd kan utleveres når denne er fastsatt. 

Hjelpem id ler 
Ved de skriftlige prØver kan en ha med samme hjelpemidler som ved 2. avdeling av 
teologisk embetseksamen, nyordning. 
I tillegg kan en benytte de samme hjelpemidler som ved grunnfagseksamens fØrste dag. 

Diverse henvisninger 
Reglement for teologisk embetseksamen ved MF, fastsatt 27. oktober 1972. 

Regler av 2. april 1964 for kandidater ved de skriftlige prØver ved teologisk 
embetseksamen ved Menighetsfakultetet, vedtatt i Menighetsfakultetets professor
råd 9. april 1964. 

Om begrunnelse og klage, se S.34 
Eksamensforskrifter, se s.33 

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. 

1. Det detaljeksegetiske arbeid med de nytestamentlige tekster fØres et avgjØrende 
skritt videre ved at hovedfagsstudiet bygger på den gretke grunntekst. Det er 
viktig at studenten snarest mulig kommer i gang med dette"iirbeide~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 detalj eksegetiske studium ut fra den greske grunntekst bØr en legge vekt på 
å tilegne seg bruken av Nestles tekstkritiske apnarat, 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, ut fra 
leksikalske overveielser om de enkelte oids betydning. Viktige hje som 
kan medbringes til eksamen er BAUERS IVorterbuch zum Neuen Testament. SCllHOLLER,; 
Handkonkordanz zum Neuen Testament, som må brukes når en vil analysere de enkelte 
begreper, og IIlJCl\S (eller ALANDS) greske synopse. 
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Kommentarene er kun ment som hjelpebØkc,r i tekststudiet. llovedvekten bØr 
av eksegetisk metode og tilegnelse av de realkunnskaper av 
, historisk og litterær art som er nØdvendig for et selvstendig 

med tekstene. Dette skjer best ved å følge de lØpende undervis
innenfor Det nye testamente. 

I tekstarbeidet bØr en legge særlig vekt på forståelsen av de sentrale bibelteo
og hovedtemaer som forekommer i tekstene. En forutsetter at de 

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--]3i't-TOO-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). 

Hans Kvalbein 

B. Veiledning til studiet av systematisk teologi 
Hovedfagsstudiet i systematisk teologi omfatter fire disipliner, nemlig dogmatikk, 
etikk, religionsfilosofi og religionspedagogikk. Av disse er det bare religions
filosofi som er ny. De tre andre hØrer med i mellomfagspensum. Når det gjelder det 
generelle innholdet av disse fire disiplinene, henvises det til omtalen av dem i 
forbindelse med annen avdeling av det teologiske studium. I denne sammenhengen er 
det tilstrekkelig å framheve hovedfagsstudiets spesielle egenart. 

De temaer som skal studeres i dogmatikk har studentene et mer eller mindre elemen
tært kjennskap til fra grunnfagspensum. Hovedfagsstudiet vil derfor i denne disi
plinen ha karakter av utdypning. Dette vil skje på grunnlag aven grundigere inn
fØring i de bibelske disipliner som det videregående studium har gitt_ Utdypningen 
skal medfØre et bedre kjennskap til de lutherske bekjennelsesskriftene og til syns
punkter og problemstillinger som nyere teologi arbeider med. Målet for studiet er 
en grundigere forståelse av det kristne trosinnholdet slik en mØter det i Den hellige 
skrift og kirkens bekjennelse. 

Heller ikke studiet av etikk representerer noe helt nytt. Den utdypning som hoved
fagsstudiet også her representerer, omfatter sa,rlig etikkens prinsippielle del. 
Gjennom et bedre kjennskap til moralfilosofi og grunnprinsi for teologisk etikk, 
skal studentQn tilegne seg en dyperQ forståelse av og en isk vurdering av de 
lØsningsforsØk han møter på de konkrete etiske problemene. 

møter hovedfagsstudenten som 
vil studenten bli fØrt inn 

i mØtet mellom teologien og samtidens filosofiske 
plinon har dermed en nær sammenheng med det utdypende s 
systematiske disipliner. Det er et nØdvendig vilkår for 

disiplin. Giennom 
l som 

t av denne 
innenfor de Øvrige 

en kritisk gjennomtenkning 
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de grunnlagsspørsmål som møter en der. !!ovedvekten vil bli lagt på de mest sen
le religions filosofiske temaer og på nyere religionsdebatt. 

studiet av 
, dels en 
være en kritisk 

for en gjennomreflektert 
helhet. 

i 
forståelse 

mellomfagsnivå dels var en elementær innfØring 
spesielle problemområder, skal hovedfags

fagets grunnprinsipper. Det er en nØdvendig basis 
av faget og dets plass innenfor teologien som 

Arbeidet med systematisk teologi på hovedfagsplan omfatter også studiet aven rekke 
tekster fra og filosofiens historie. Dette skal gi studenten en fØrste-
håndS-kontakt historiske tradisjon han i systematisk teologi bygger på og 
viderefØre hans innsikt i faget på visse sentrale områder. Det er anledning til å 
velge tekster fra alle de fire systematiske disipliner. 

Siktepunktet for studiet av systematisk teologi på hovedfagsplanet er altså student
enes utdypede forståelse for kristendommens egenart og dens forhold til samtidens 
åndsliv. Men samtidig er studiet siktet inn mot en framtidig undervisningssituasjon 
i skole eller menighet. Dette vil ikke i samme grad som på mellomfagsstudiet si at 
arbeidet blir konsentrert om stoffenheter som er direkte anvendelige i undervisningen. 
Målet er mer å gi de nØdvendige kunnskapsmessige kvalifikasjoner for å mestre de ut
fordringer som møter en i en undervisningssituasjon, særlig overfor mer modne elever. 
For alle de systematiske disipliner gjelder det at studiet ikke sikter mot en mer 
eller mindre mekanisk tilegnelse av et bestemt lærebokstoff, men en moden, kritisk 
oversikt over fagområdet. Dette forutsetter at studenten orienterer seg videre enn 
bare i de foreslåtte framstillingene. Det forutsetter at han i studietiden gjør seg 
kjent med oppslagsbØker og tidsskrifter og gjØr seg nytte av den tankeutveksling 
innenfor faget som foregår i det teologiske miljØet. 

Axel Smith 

C. Veiledning ti I arbeidet med hovedoppgaven 
Mer enn noe annet er det hovedoppgaven som gir hovedfagsstudiet dets særegne karak
ter og gjØr det til et tillokkende studium. Som student får man her anledning til å 
prØve seg som forsker. Det stiller en overfor krav som i vesentlig grad går ut over 
kravene på mellomfagsvinå, hva selvstendighet og vurderingsevne angår. Men som ve
derlag byr det på nye muligheter for faglig og personlig utvikling. Gjennom egen 
forskning får man innsikt i hvordan et forskningsresultat blir til. Man innØver vit
enskapelige metoder aktivt. Og endelig erobrer man som sitt eget spesialfag et av
grenset område hvor man virkelig vet beskjed. Dette gir generelt en helt annen sik
kerhet i behandlingen av faglige spØrsmål enn man hadde fØr. Det kommer hele 
studiet til gode. 

Vanlig hovedoppgave og tidsbegrenset oppgitt hovedoppgave. - Den vanlige form for 
T10vedoppgave har- vært slik at studenten i samråd med -Yaglærer har valgt sitt emne 
selv og hatt ubegrenset tid til å skrive oppgaven. Som nytt alternativer imidler
tid nå åpnet adgang til å skrive tidsbegrenset, oppgitt hovedoppgave. Oppgaven 
skrives da over et emne som oppgis av den faglærer man har hatt kontakt med, og 
den må skrives ferdig innen 4 måneder fra den dag emnet gis. Emnet skal ligge innen
for et fagområdet studenten og faglæreren på forhånd er blitt enig om, og som stu
denten har satt seg inn i ved et oppgitt tilleggspensum på ca. 250 sider. - Det 
sier seg selv at det for tidsbegrenset oppgave gjerne må bli tale om noe enklere 
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 sanune 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.). 

- Stort sett er det to hovedtyper av oppgaver som kan 
: enten en undersØkelse bygget på hittil ubearbeidet 

(eksegetisk, , 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 
(professor/dosent) som er villig til å påta seg det faglige ansvar m.h.t. 
Lektorer kan fungere som selvstendige veiledere på områder hvor de har spesialkunn
skaper, men må da godkjc"nnes som veileder av faglærer i vedkonunende disiplin. på 
områder hvor fakultelet ikke har noen faglærer, kan man ikke regne med å f~ skrive 
hovedoppgave. I_2~_~an_']J'-~~~.E1E1SJ __ iO_§_C!_arbei<!,:,t, sku1 emnet v'~~.§_srodkj.§nt_~~~eilede_~C:C12 
"'-';'.'i unc1eE~!<r j- [to_på_dertil u tarbe} __ det form,-:~ar, 0~_ ... ~l2f11_e1clt:: __ !_~L_ form~~nC:~1_~ ___ ~_12-,,!i tu t t: 
radet. ForØvrlg er emnevalget studentens egen sak - han arbeider i det hele tatl 
på-eget ansvar og egen risiko. Det kan likevel lØnne seg forholdsvis tidlig <l 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 5 gjennomfØre en hovedoppgave med et brukbart resultat. Resultatet 
blir gjerne best om emnet betyr noe for en selv. A finne frem til et sakomr&de 
særlig å utkrystallisere en emneformulering krever tid. Det kan derfor ikke 
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 spØrsm&l 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 l om den samlede tid man kan unne på studiet. Velger man 
et emne fra et som hØrer inn under , 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 m5 målsetningen nødvendigvis bli begrenset. Her gjelder det 
å være realistisk, har man store forskninqsplaner må man like godt si seg selv fra f,~rste stund at 
hovedfagsoppgaven bare kan bli en aller fØrste begynnelse. Ikke desto mindre for
ventes en egen forskningsinnsats. Det er ikke nok bare & referere. på en eller annen 
m&te 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 sitt begrensede omfang represen~rer betydelige forskningspres
tasjoner. (Omfanget ligger vanligvis et sted mellom 80 og 120 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 hovedoppgave. Historie (begge utgitt p& Universitetsforlaget) . 

Forut for stoffsamlingen må man ha lest seg så meget inn på emnet at man har fått 
en viss oversikt ideer til en problemstilling. Stoffsamling forutsetter at 
man vet hva man se etter. En arbeidsdisposisjon bØr man ha helt 
fra begynnelsen av, la gå at den må . 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. N&r 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 & miste tråden og fortape 
seg i enkeltheter . I nO(0n tilfeller (hvor oppgavens anlegg forekommer å være for
holdsvis opplagt) kan det være riktig å delvis la stoffsa~ling og skrivning gå hånd 
i h&nd. 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 

veileder. Som nevnt er det en forutsetning av faglæreren 
også kunne anvise litteratur å g& ut ifra. Det neste 

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 
og målsettingen. Innledningen kan gjerne ha en tese. 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 inn i hvordan et annet menneske tenker. Når man så 
har skrevet et kapitler, det igjen være klokt å be om å få en reaksjon. Det 
lØnner seg da å vurdert både som nå begynner å ta fast form, og rent 
tekniske, stilistiske og komposis onsmessige 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 uvanl de første avsnitt-
ene rna omarbeides i en sluttfase. I verste fall disposisjonen 
sammen at materialet må brekkes fra hverandre igjen og s i form. 
Fra tid til annen bør man - eventuelt ved annen lesning - seg krit-
isk avstand til stoffet 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. den stilistiske side ved arbeidet bØr 
man lytte til: klinger det noenlunde ? Det er gjerne en nærmere sammenheng 
mellom form og innhold enn man tror. 
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·- FØr det ferdige manuskript sendes til maskinskrivning, bØr 
:-~~'::'::'-c-"'~~~"'2C:::"-=~!"=-'-=-~grønt lys for dette. Riktignok både skriver og innleverer man 

ansvar. Likevel er det unødvendig å risikere å få underkjent en 
holdt mål om man etter en fagmanns råd hadde gjort en del for-

Den ferdige oppgave bØr være forsynt med en innledning med et innhold som ovenfor 
antydet, et .00teapparat/anmerkninger med de nØdvendige referanser, en ~ibliografi 
og gjerne ogsl) 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 ,og hvilke resultater 
han er kommet fram til. Oppgaven skal plassere seg i en 
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. Hovedtittelen 
kan gjerne være bygget opp av et par karakteristiske stikkord, mens den nærmere 
presisering av saken foretas i en mer "tørr" undertittel. 

Ivar Asheim 

DIVERSE VEDRØRENDE HOVEDOPPGAVEN 
A, FORSKRIFTER FOR ORDINÆJL~VEDOPPGAV~ 

l. Emne for hovedfagsavhandlingen velges av studenten i samarbeid med veileder. 

2. Skjema med godkjent arbeidstittel og veileders underskrift leveres undervisnings
administrasjonen så snart som mulig. 

3. Omfange! av oppgaven bØr ikke overskride 150 sider og ikke være mindre enn 60 sider. 
4. Dersom 

meldes 
leveres etter at de Øvrige deler av eksamen er avlagt, må den 

uker fØr levering. 

5. Innen 3 uker etter skal det gis beskjed om oppgaven er godkjent 
(Universitetsferier fraregnes . 

6. Karakteren for ordinær oppgave teller 50% ved fastsettelse av hovedfagskarakteren. 

7. Tidspunkt for innlevering og sensur, se s.22 

8. Oppgaven skal være maskinskrevet. 

l. Ordinær skriftlig og muntlig eksamen avlegges fØr Tih skrives. 

2. Tih forberedes ved et spesialpensum på ca. 250 sider. Dette avtales med Insti
tuttet enten på individuellbasis eller samlet fcr en gruppe, og skal korrespon
dere med det videre sakområde oppgaven hentes fra. Dette pensum går inn som til
legg i det ordinære eksamenspensum, men vil ikke bli gjort til gjenstand for selv
stendig skriftlig prøve. 

3. Ved skriving av Tih skal l.mnd. fØr utlevering. 

4. Tidsrammen settes til 4 måneder fra den dag emnet blit oppgitt. Fristen forlenges 
~ed l uke dersom jule- eller påskeferie faller innenfor fristen. Andre ferier 
eller avbrudd i undervisningen gir ikke tillegg i tid. Ved sykdom kan ekstra tid 
tillegges etter vurdering av fremlagt sykemelding fra lege. 

5. gmfange! av Tih bØr ikke overskride 90 sider og ikke være mindre enn 40 sider. 

6. Innen 3 uker etter innlevering skal det gis beskjed om oppgaven er godkjent. 
(Universitetsferier fraregnes) . 

7. Karakter for Tih teller 1/3 i forhold til felleskarakteren for de ordinære 
skriftlige og muntlige prøver. 

8. Besvarelsen skal være maskinskrevet eller 
leveres håndskrevet kan den maskinskrives 
må da foreligge minst i 2 eksemplarer. Instituttet beholder l 
håndskrevne manus legges til grunn for bedØmmelsen. 

Dersom oppgaven 
. Håndskrevet manus 
for kontroll. Det 

9. ForØvrig gjelder regler som for ordinær hovedoppgave, pkt. 2 og 7. 



l. Antall oppgaver som innleveres: 

Den faglige veileder 

Sensorene 

Arkiveksemplar 

MP's bibliotek 

Universitetsbiblioteket 

Øvrige Inst. for rel.vit./kr.dom 

Altså minimum 10 eksemplarer. 

Dessuten kan det leveres inn: 

Tn;, til omtiile 

Ung Teologi, til anmeldelse 

l 

2 

l 

l 

l 

4 

l 

l 

2. 6 oppgaver bekostes av kandidaten. Resten kjøpes av MF. 

3. Eventuell beskjed om utlånsklausul gis med en gang. Dette anfØres tydelig 
utenpå vedkommende oppgave. 
(Utlånsklausul vil si at vedkommende forfatters tillatelse må foreligge fØr 
oppgaven kan utlånes og benyttes av andre.) 

4. U.-adm. sørger for forsendelse til MF's bibliotek. UB og de Øvrige inst. for 
rel.vit./kr.dom og tar initiativ vis § vis TTK og Ung Teologi. 

5. Det gis stø~t~ til utgiftene ved innlevering av oppgaven. 

a) Refusjon gis etter SØknad for 
regler: 

av hovedoppgaven etter fØlgende 

- SØknad på eget sØknadsskjema sendes MF's styre v/administrasjonssjefen så 
snart originalmanuskriptet er innlevert til undervisningslederen i samband 
med eksamen. 

- Studieveileder/kristendom beregner utgiftene etter faste satser for normal
sider og med et fastsatt tillegg for sider med noter, litteraturliste o.lign. 

- Støtte innvilges med 50% refusjon av de beregnede utgifter. 

- Støtten begrenses til maksimum 200 sider. 

b) MangfoldiggjØring og innbinding av det nØdvendige antall eksemplarer (minimum 6) 
besØrges av MF's trykningssentral på oppdrag fra undervisningslederen og !-Iten 

Dersom studenten selv besørger og 
på studentens egen kostnad. I sistnevnte må 
hvorav 3 eksemplarer må være innbundet med påtrykt forside. 

dette gjøres 
innleveres, 

c) Utgifter til mangfoldiggjØring av eksemplarer til privat bruk skal ikke betales 
kontant, men vil bli fratrukket det beløp studenten skal utbetales i refusjon 
for utgifter til maskinskriving. 

d) SØkeren vil bli underrettet skriftlig om refusjon av beløpet ved oversendelse 
av kopi av SØknaden med de foretatte beregninger og den endelige avgjØrelse på
fØrt. Det refunderte belØp sendes via postgiro fra MF's kasserer til den adresse 
SØkeren har oppgitt. 

32 



REGLER FOR EKSAMENSKANDIDATER 
KR ISTENDOMSKUNNSKAP 

1. ~leld~ til eksamen må skje på eget skjema, innen frister som kunngjøres i 
forelesningskatalogen, og semesteravgift eksamensavgift må være betalt. Annu-
lering av eksamensoppmelding må skje skri og leveres senest en uke før eksa-
mensdagen i angjeldende fag. 

2. Kcltldidaten må innfinne seg presis om morgenen. ~kd0r:! eller annen hindring må 
meldes så snart som mulig. 

3. 1::.itteræreJ:!.i",,-lEemidle~: 
Se avsnitt om eksamen under de enkelte fagplaner. 

4. Kandidatene har ved de skriftlige prøver 8, henholdsvis 10 timer til disposisjon. 
Besvarelsene innleveres senest 15 minutter etter at denne tid er utlØpt, uten 
hensyn til om de er ferdige eller ikke. 

S. 

navn. 

avskrives etter den tildelte oppgaveseddel og settes 
Derunder skrives det nurruner man har fått tildelt, 

6. Dersom et innlevert arbeid er for vanskelig å lese på grunn av ut yde 
forkortelser e.l. må kandidaten være forberedt på ikke å få sensur. 
nytter fakultetets papir. 

7. Blir en kandidat syk~~der ""-I"l.,_skriftl~røv~, må han innlevere sitt arbej,d så 
langt dette er kommet, dersom han Ønsker utsatt prøve. I motsatt fall betraktes 
han som å ha trukket seg. Dessuten må han samme dag innsende legeattest. Blir den-
ne godtatt, kan han gis til å gå opp til eksamen under de resterende skrift-
lige prØver, og deretter til å gå opp til utsatt prøve i vedkommende fag 
innen semesterets utgang. 

8. Dersom en kandidat på grunn av sykdom (eller tvingende velferdsgrunner) er hindret 
fra å møte fram ved skriftli'l..J2..rØve og han har innsendt legeattest eller anne'n--Se=
vitneise, kan han gis adgang til å gå opp til utsatt prØve innen semesterets ut
gang. 

9. Kandidater som har avlagt de skriftlige prøver, kan ikke unndra seg sensur for dis
se. 

10. Ingen form for meddelelse må finne sted mellom kandjdatene uten gjennom inspektør. 

Il. Ingen kandidat må forlate sin plass mens eksamen pågår unntatt når han går ut for 
å trekke frisk luft, eller for å gå på toalettet. Dette kan skje ved henvendelse 
ti l inspektØr. !løyst 2 kandidater kan være ute om gangen ocr da ledsaget av insp2ktØr. 

12. Ingen må forlate eksamenssalen fØr tidligst en time etter at oppgaven er utdelt. 

13. Ved opphold utenfor eksamenssalen, på spaserturer etc., må ingen samtale om oppga
ven eller overhodet om teologiske emner finne s'ced, hverken mellom kandidatene inn
byrdes eller mellom inspektØr og kandidater. 

14. Fakultetes regler for rØykfrie soner gjelder også for eksamenskandidater. 

15. Overveier noen å trekke seg, skal vedkommende konferere med instituttstyrer, under
visningsleder eller studieveileder. 
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FORSKRIFTER OM BEGRUNNELSE OG KLAGE 
ved Universitets- og høgskoleeksamener 

lig resulu~ion __ ~~~~"'-I!'~~~om~":..:h.~~~~~Jc_-.f2.rbinde~§. me~2.:E.va:h.!:.~ingsl'2=

vens ikraftsettelse. -------------"----

U~_I3BiRUNl'lEL2E 
Eksamenskandidat ved universitet eller hØgskole har etter at sensur er falt, rett til 
å få en redegjØrelse for sensurvedtaket av tasjoner. Redegjørelsen 

aven av sensorene. Finner sensoren det , kan redegjØrelse gis 
ftlig. 

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

§ 2. 
Klage over innholdet av sensurvedtak fremsettes skriftlig. Finnes klagen å være berett-
iget, endres vedtaket. I motsatt klageren en skri begrunnelse for sensu-
ren, og en frist på tre uker til il om klagen 

Opprettholdes klagen, skal denne behandles aven særskilt klagenemnd, som oppnevnes av 
styret"', det hØyeste organ ved institusjonen. 

Examen philosophicum kan bare påklages når eksamen ikke er bestått. Muntlig eksamen, 
propedeutiske prØver og praktiske prØver kan ikke påklages. Er kretsen av sakkyndige 
i et fag så li ten at sved insU_tusjonen ikke anser det muli_g å sammensette 8n kla-
genemnd med tils kyndighet, kan sensurvedtaket ikke påklages. 

vurderer sensurvedtak og begrunnelsen for det. Finner nemnda et påtakelig 
mellom eksamensprestasjonen og eksamensresultatet, fastsetter den ny karak

kan skje til gunst eller til ugunst for klageren. Nemndas avgjørelse er 
der den endelige karakteren fastsettes etter at muntlig eksamen er av

det før den nye karakteren fastsettes, avholdes ny muntlig prøve. 

§~4-,-, _DJK L A G E O VE R ~SJiEJ::ll\N D LI N G E t1 
Klage over formelle feil ved eksamen eller eksamenssensur behandles av det 
gan ved institusjonen, eller av det klageorgan som dette gir fullmakt. Finner 
ganet feil som kan ha hatt betYdning for utfallet, opphever det sensurvedtaket og be
stemmer om det skal foretas ny sensur eller holdes ny prøve. Klageorganets avgjørelse 
er endelig. 

§~-L_ FULLf':LIlJ\_L_lLL1LJ3! NÆRMEf<E REGLEJi 
Styret ved institusjonen kan gi nærmere regler om begrunnelse, om 
hold, om frist for klagen, om klagenemndas sammensetning, hvilket 
nen klagen skal fremsettes for og om hva som skal som 
§ 3. Forøvrig gjelder reglene i Forvaltningslovens . VI. 

klagens form og inn
ved institusjo

ig misforhold etter 

Midlertidige, nærrnere regler om begrunnelse, 
om klagens form og innhold m. m. 

l-,-lliLBLi3.BIJJ:.1HEL5~ 
Studenter som Ønsker en redegjørelse for sensurvedtak må henvende seg til den av sen
sorene som disse har utpekt til dette formål innen l uke etter at skr. sensur er falt. 

1< over innholdet av sensurvedtak så vel som klage over. s(1J~_sbehElndlin0cn ft~ernsettL:s 
g til Lærerrådet og må være begrunnet. 

over innholdc~t av scnsurvedt;:tk mel vær(: innkomrrct innen 2 uker eltcl' (Il s('rlsur(,n 
er t. 

K.La.g(~ over s2JksbchdndlJngc:-n rntl være i.nnkommct innen 1. uke ()ttcr ~ikr. ~-;(:n~:;ur(~n (~r f,"tLt. 



Li 
Klacjenemnda skal ha sammensetning som ti.lsvarer sensurkoll.egict. Et flertalL i. kldgc,
ncmndd skal være nye i forhold til sensurkollegiet. Klagellumnda oppnevnes av Lærerrå-
det. 

For at klagenemnda skal kunne fastsette en ny karakter, må den - der hvor det gis tall
joner og eks;:;mensresul
til 4. O 

k;:;r;:;kter - finne ;:;t det er et misforhold mellom 
tat på minst 3/10 ved en eks;:;men som har k;:;rakterskala 

Vedt;:;tt i Fakultetsråd 29/11-73. 

OVERGANG FRA KRISTENDOMSKUNNSKAP 
TIL TEOLOGI 
a. De studenter som h;:;r avl;:;gt fakultetets 

eller en eksamen som av fakultetet er 
fritas fra å ;:;vlegge I. avdelings eksamener 
ver og prØvene i GT og NT. 

i kristendomskunnsk;:;p 
med denne, kan 

språkprø-

For disse studenter utregnes karakteren for I. avdeling slik: Karakteren for grunn
fagseksamen teller 3, karakterene i GT og NT begge l. 

b. De studenter som har avlagt fakultetets 
eller en eksamen som av fakultetet er 
fritas fra å avlegge 

forberedende prØve i 
forberedende prØve i 

i kristendomskunnskap 
med denne, kan 

tilleggsprøver: 

For disse studenter erstatter karakteren for mellomfagseksamen karakteren for 
eksamen til I. avdeling. 

c. De studenter som har avlagt fakultetets hovedfags-eksamen i kristendomskunnskap 
fritas fra å avlegge I.og II.avdelings skriftlige-0g muntlige prØver og fra 
kravet om spesialavhandling mot å avlegge fØlgende tilleggsprøver (under forut-
setning av at de har avlagt forberedende prØve og latin for teologer, 
eller tilsvarende, og forberedende prøve i 

en skriftlig prØve i GT lik tilsvarende prØve ifØlge normalpensum under 
II.avdeling, bortsett-fra eksamenskravenes pkt.2. 

en skriftlig prØve i kirkehistorie av 5 t. varighet og med fØlgende krav: 
utførlig kjennskap til et avsnitt fortrinnsvis fra dogmehistorien eller 
reformasjonstiden, hentet fra normal- eller maksimumspensum, studert på 
grunnlag av litteratur av ca. 300 s. omfang, og med samme hjelpemidler som 
for teologer bestemt. 

en muntlig prøve i NT i et tilleggspensum på 40 Nestlesider, utvalgte 
i samrlld med eksami.nator, med særlig vekt på eksegese fra grunnteksten 
og på metodiske spørsmål i forbindelse med denne. 

For disse kandidater utregnes hovedkarakteren for teologisk embetseksamen slik 
(kfr. reglementets § 7): 

mellomfagseksamen, vekttall 3 
hovedfagseksamen, vekttall 4 
prøven i GT, vekttall l 
prøvene i kirkehistorie og NT, 

deres middelkarakter, vekttall l 

Lærerrådet kan etter vurdering av hovedoppgavens tema frita fra tilleggsprøven 
i NT eller Kl!. 

For disse kandidatene utregnes hovedkarakteren slik: 

mellomfagseksamen, vekttall 
hovedfagseksamen, vekttall 
prØven i GT, vekttall 
prøven i NT, vekttall 

3 
4 
l 
1 

Studenter som har avlagt hovedfagseksamen ved andre ins~itusjoner kan sØke om 
tilsvarende fritak. 
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Grunnregler for 

Det teologiske Menighetsfakultet 

Vedtatt på det konstituerende møte 16/10 1907, med senere endringer, 
senest 7/5 1984 

A MENIGHETSFAKULTETETS MAL OG VIRKE 

§ l 

Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo har til mål på grunnlag av Guds ord og 
kirkens evangelisk-lutherske bekjennelse å gi teologisk utdannelse for preste
tjeneste og annen tjeneste innen Den norske kirke. Fakultetet gir også kateket
utdannelse og utdannelse i faget kristendomskunnskap for tjeneste i kirke og skole. 
Det vil samtidig være en hovedoppgave å vekke og bevare sant kristelig liv hos 
de studerende. 

§ 2 

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

§ 3 

Fakultetet gir fri utdannelse for sine studerende. Til forelesningene er det 
åpen adgang for alle. 

§ 4 

Fakultetets årlige undervisning fordeles på to semester, det fØrste fra midten av 
januar til midten av juni, det andre fra begynnelsen av september til midten av 
desember. 

§ 5 

Ved fakultetet ansettes profesorer i fØlgende fag: 

a) de gammeltestamentlige fag 

b) de nytestamentlige fag 

c) systematisk teologi 

d) kirkehistorie, i tilfelle med dogmehistorie og symbolikk 

e) misjonsvitenskap og 

f) eventuelt også andre teologiske fag 

Det kan dessuten ansettes dosenter, fakultetsldktorer, vitenskapelige assistenter 
og forskningsstipendiater. 

Med styrets samtykke kan lærerrådet også gi andre kvalifiserte personer hØve til 
å holde forelesninger og Øvelser i kortere eller lengre tid. 



§ 6 

Undervisningen tar sikte på å lede de teologiske studenter til full vitenskapelig 
utdannelse overensstemmende med de krav som norsk lov til enhver tid fastsetter 
for teologisk embetseksamen. på tilsvarende måte skal undervisningen i kristendoms
kunnskap svare til de eksamenskrav som til enhver tid gjelder for dette fag ved 
norsk universitet og høyskole. Samtidig prØver en å lede til forståelse av det 
kristelige liv og det kristelige arbeid ute blant folk. 

§ 7 

Teologisk embetseksamen avholdes ved Menighetsfakultetet etter de bestemmelser som 
er fastsatt i lov av 16.mai 1913 og kgl.res. av 19.september 1913. 

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

§ 8 

Ved Det praktisk-teologiske seminar, som ifølge tilleggslov av 10.juli 1925 
er knyttet til fakultetet, 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. Praktisk-teologisk eksamen 
avholdes i samsvar med bestemmelser som fastsettes ved kgl.resolusjon. 

§ 9 

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

§ 10 

Lærerrådet består av de fast ansatte lærere. Dekanus er leder for lærerrådet. 

Lærerrådet avgir innstilling til Menighetsfakultetets styre, eventuelt Det praktisk
teologiske seminars styre eller Kateketseminarets styre, angående 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 
og dosenturer, men uten stemmerett. 

Lærerrådet avgir uttalelser i lærespørsmål, i spørsmål av etisk-juridisk karakter 
og i spørsmål av læremessig betydning for gudstjenesten. Rådets uttalelse skal 
innhentes til læremessige aspekter ved viktige saker som foreligger til avgjØrelse 
i styre eller forstanderskap. 

Lærerrådet har rett til å drøfte og eventuelt uttale seg i saker som er oppe til 
behandling i fakultetsrådet, og som er av dyptgripende betydning for fakultetet. 

I lærerrådet møter også, men uten stemmerett, administrasjonssjefen og undervisnings
lederen. Undervisningslederen er lærerrådets sekretær. 

§ 11 

Fakultetsrådet har 20 medlemmer, 11 representanter for lærerne, 2 representanter 
for de Øvrige, fast ansatt og 7 representanter for de studerende. 

Dekanus, prodekanus og lederne for avdelingsrådene er medlemmer, alle med personlige 
valgte vararepresentanter. Dessuten velges 4 lærere av lærerrådet blant de fast 
ansatte lærere, alle med personlige vararepresentanter. 1 lærer med personlig 
vararepresentant velges av og blant fakultetets forskningsstipendiater og viten
skapelige 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 kristendoms
kunnskap, er medlemmer, alle med sine nestledere som vararepresentanter. 
1 representant med personlige vararepresentant velges av og blant de studerende 
ved Det praktisk-teOlogiske seminar, og 1 representant med personlig vararepresentant 
velges av og blant de studerende ved Kateketseminaret. Videre velges 2 representantrr 
for de studerende med personlige vararepresentanter av studentenes allmøte. 

Dekanus er leder for fakultetsrådet. 

I fakultetsrådet møter også, men uten stemmerett, administrasjonssjefen og 
undervisningslederen. Undervisningslederen er fakultetsrådets sekretær. 

Fakultetsrådet kan nedsette et arbeidsutvalg som består av representanter for 
ansatte og studerende i fakultetsrådet. 



§ 12 

Fakultetsrådet fremmer forslag overfor styret angående budsjett og opprettelse 
av nye stillinger ved fakultetet. Fakultetsrådet fremmer innstilling overfor 
styret angående sØknader om permisjon for lengre tid enn hva dekanus kan inn
vilge, fra lærere og personelll i undervisningsadministrasjonen. Fakultetsrådet 
skal uttale seg om ethvert forslag til endring av grunnreglene fØr styret tar 
stilling til forslaget. Rådets uttalelse skal innhentes til viktige prinsipp
saker som foreligger til avgjØrelse i styre eller forstanderskap. Til saker 
som er til behandling i fakultetsrådet og som er av dyptgripenden betydning for 
fakultetet, kan lærerrådet overfor fakultetsrådet komme med en særuttalelse. 
En slik særuttalelse kan, i tilfelle hvor det dreier seg om saker som går videre 
til avgjørelse i styre eller forstanderskap, vedlegges saksdokumentene. 

Fakultetsrådet behandler forslaget til studieplan og eksamensreglement for det 
teologiske studium. Studieplanen godkjennes av Kultur- og vitenskapsdepartementet, 
eksamensreglementet godkjennes av Kongen. Fakultetsrådet fastsetter studieplan 
og eksamensrelement for faget kristendomskunnskap. 

Fakultetsrådet samordner undervisningen for det teologiske studium og faget 
kristendomskunnskap, og fastlegger semesterprogram for hele fakultetet. 

Fakultetsrådet avgjør disiplinærsaker for hele fakultetet. Det behandler velferd
saker samt spørsmål som angår ordningen av det kristelige liv og samværet på 
fakultetet. 

Fakultetsrådet fØrer tilsyn med teoretikumsrådets og med instituttrådets 
virksomhet. 

§ 13 

Dekanus der den øverste daglige leder av fakultetets undervisningsadministrasjon. 
Dekanus er leder for lærerråd og fakultetsråd og har ansvaret for forberedelsen 
av de saker som skal behandles der, for rådenes protokoller og for iverksettelsen 
av deres vedtak. 

Dekanus representerer fakultetet ved tilstelninger av akademisk karakter og i 
saker som gjelder undervisningssektoren. 

Dekanus velges av lærerrådet blant professorene, i unntakstilfelle blant dosentene. 
Funksjonstiden for dekanus er normalt to år. Den dekanus som avgår, blir prodekanus. 

§ 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 avdelingsråd og sitt eget lærermØte. 

Ingen lærer kan ha sete i mer enn ett avdelingsråd og ett lærermØte. 

§ 15 

LærermØtet ved den enkelte avdeling består av de faste lærere ved avdelingen, 
dog ikke forskningsstipendiater. LærermØtet ledes av avdelingsrådets leder. 
LærermØtet har ansvar for å avholde de foreskrevne eksamener. LærermØtet 
fremmer forslag overfor lærerrådet om ansettelse av fakultetslektorer, fakultets
lærere, vitenskapelige assistenter og forskningsstipendiater ved avdelingen. 
Slike forslag skal såvidt 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 innkalles til lærermØtet i bestemte saker, men uten 
stemmerett. 

§ 16 

Teoretikumsrådet 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 teoretikum. 1 lærer med personlig vararepresentant velges av og 
blant fakultetets vitenskapelige assistenter ved teoretikum. Hvis ingen slike 
finnes, velges også den 10. lærerrepresentant av og blant de fast ansatte lærere. 

Leder for teoretikumsrådet velges av lærerrådet, og nestleder velges av teoretikums
rådet selv. Begge velges blant de fast ansatte lærere innen teoretikumsrådet. 

Regler for de hittil nevnte valg fastsettes av styret. 



§ 16 forts. 

Representanter for de studerende er lederen og et medlem til av teologisk 
fagutvalg, begge med personlige vararepresentanter fra fagutvalget. 
De Øvrige repesentanter med personlige vararepresentanter velges av avdelings
møtet for teologi. 

Rådet kan nedsette et arbeidsutvalg som består av representanter for lærerne 
og de studerende i rådet. 

§ 17 

Instituttrådet har disse medlemmer: 

De faste lærere (professor/dosent/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 å delta i instituttrådets møter, men uten stemmerett. 

Instituttet ledes aven instituttstyrer som velges av lærerrådet blant de fast 
ansatte lærere innen instituttrådet. Instituttrådet velger blant sine fast 
ansatte lærere en nestleder. 

Instituttrådet kan nedsette et arbeidsutvalg som består av representanter for 
lærerne og de studerende i rådet. 

§ 18 

Praktikumsrådet 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 rådet. Dersom rådet har 3 faste 
lærere, skal kandidatene ha 2 representanter. 

Rektor ved seminaret er leder for praktikumsrådet. 

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

I praktikumsrådets møter deltar dessuten ytterligere 3 representanter for 
kandidatene, men uten stemmerett. 

Har rådet 2 kandidatrepresentanter med status som medlemmer, er det begge kulls 
tillitsvalgte som er medlemmer. Uten stemmerett møter da hvert kulls varatillits
valgte og kandidatenes representant i fakultetsrådet. De varatillitsvalgte er 
personlige vararepresentanter til praktikumsrådet. 

Hvis rådet har 1 kandidatrepresentant med status som medlem, skal dette være 
eldste kulls tillitsvalgte, med yngste kulls tillitsvalgte som personlig 
vararepresentant. 

§ 19 

Kateketseminarrådet har disse medlemmer: 

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

Rektor ved seminaret er leder for kateketseminarrådet. 

Hvis rådet har 1 representant for de studerende med status som medlem, innkalles 
også vararepresentant som deltar i rådets forhandlinger, men uten stemmerett. 

§ 20 

Avdelingsrådet fremmer forslag overfor fakultetsrådet angående budsjett og opp
rettelse av nye stillinger ved avdelingen. Det fremmer innstilling overfor 
fakultetsrådet angående permisjoner for avdeligens lærere for lengre tid enn 
hva dekanus kan innvilge. 

Avdelingsrådet utarbeider forslag til studieplan og eksamensreglement for studiet 
ved avdelingen. Teoretikumsrådets og instituttrådets forslag fremmes overfor 
fakultetsrådet, seminarrådenes forslag fremmes overfor de respektive seminarstyrer. 
Avdelingsrådet fastsetter undervisningsprogram for undervisningen ved avdelingen, 
dog således at undervisningsprogrammet for det teologiske studium og faget 
kristendomskunnskap skal samordnes av fakultetsrådet. 



§ 20 forts. 

Avdelingsrådet behandler velferdssaker samt spørsmål som angår det kristelige liv 
og samværet på avdelingen. 

§ 21 

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

En lærer som underviser i flere fag, har sete i §n 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, i 
alminnelighet fra professor/dosent-gruppen. Fagseksjonen skal sØke å fremme 
forskning og undervisning innen sitt fag. Den kan avgi uttalelse til et 
avdelingsråd angående opprettelse av nye stillinger, permisjoner for lærere, 
studieplan og undervisningsprogram innen sitt fag, og overfor en avdelings 
lærermØte angående ansettelse av lærere i stilling sideordnet med eller hØyere 
enn den som skal besettes. 

B FORSTANDERSKAP OG STYRE 

§ 22 

Fakultetets øverste myndighet er forstanderskapet, som også har overtilsynet 
med fakultetet. Forstanderskapet har 21 medlemmer med 10 varamenn, hvorav 
minst 10 medlemmer og 5 varamenn bØr utenfor Oslo. Alle disse skal bekjenne 
den kristne tro etter vår kirkes bekjennelse og fØre en kristelig vandel. 
Det velger innen sin midte formann og nestformann for et år om gangen. 

Av dets medlemmer går tredjeparten ut hvert 3. år. Disse kan ikke innvelges 
fØr ved neste valg. Valget foretas skriftlig i forstanderskapsmØte av det 
sittende forstanderskap (de uttredende medlemmer innbefattet). Varamenn velges 
særskilt hvert 3. år. Til valget fremlegger styret en forslagsliste med 
25 navn i alfabetisk orden. Forstanderskapet er ikke bundet av forslagslisten. 
I 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. 

I forstanderskapsmØtene må minst halvparten av forstanderne eller i deres sted 
varamenn, være tilstede for å kunne fatte gyldig beslutning. Beslutningene 
fattes med simpelt s'temmeflertall, hvor ikke annet er bestemt. Dersom det 
foran nevnte antall medlemmer ikke møter, innkalles innen en måned nytt møte, 
som er beslutningsdyktig uansett hvor få som møter. 

§ 23 

Forstanderskapet har som oppgave: 

a) å påse at grunnreglene overholdes 

b) å sørge for å skaffe de nØdvendige midler til fakultetets drift 

c) å avgjøre læreransettelser og avskjedigelser i tilfelle innanking (§§ 27 og 28) 

d) å fastsette lØnningene 

e) å gjennomgå og godkjenne styrets årsberetning 

f) å gjennomgå og godkjenne regnskapene og vedta budsjettene 

g) å foreta de nØdvendige valg 

Arsberetning og utdrag av regnskapet offentliggjØres på den måte som forstander
skapet finner mest hØvelig. 

§ 24 

Formannen i forstanderskapet er pliktig til: 

a) å innkalle forstanderskapet til møte. Saksliste skal fØlge innkallelsen 

b) å sørge for sakenes forberedelse 

c) a fØre forhandlingsprotokoll, hvor alle beslutninger innfØres 



§ 25 

Ordinært møte i forstanderskapet holdes minst en gang årlig etter formannens 
bestemmelse og innkalles med en måneds varsel. I møtet deltar med talerett, 
men uten stemmerett medlemmene av styre og lærerråd, praktikandenes tillits
mann, en representant for studentene på Kateketseminaret, Studentutvalgets 
leder, formennene i fagutvalgene og en student valgt av allmØtet. Ved forfall 
møter i stedet for studentenes representanter, vedkommendes personlige varamann. 

Dekanus og studentutvalgets leder har rett til å fremsette forslag, ved forfall 
prodekanus og utvalgets nestleder. 

Ekstraordinært forstanderskapsmØte holdes når formannen finner det påkrevd, 
eller når styret eller minst 5 medlemmer av forstanderskapet forlanger det. 

I møtet deltar også, men uten stemmerett, adminstrasjonssjefen og undervisnings
lederen. 

Administrasjonssjefen er forstanderskapets sekretær. 

§ 26 

Forstanderskapet velger skriftlig et styre på 5 medlemmer, hvorav minst 2 lekmenn. 
Dessuten velges 3 varamenn. Medlemmene velges for 5 år. Av styret utgår hvert 
år ett medlem, som ikke kan velges inn igjen fØr ved neste valg. Ved valg av 
styre foreslås i alfabetisk orden 6 personer. Varamenn velges særskilt hvert år. 
I tilfelle stemmelikhet avgjøres rekkefØlgen ved loddtrekning. Hvis styremedlemmene 
også er medlemmer av forstanderskapet, trer de automatisk ut av dette så lenge 
de er medlemmer av styret. 

Dekanus møter i styret, men uten stemmerett. 

Studentutvalgets leder møter i styret, men uten stemmerett. I tilfelle begrunnet 
forfall, møter i hans sted utvalgets nestleder. Forstanderskapet velger skriftlig 
hvert år blant styremedlemmene styrets formann og nestformann. Formannen for 
styret sammenkaller det-te så ofte han finner det nØdvendig, dog minst 6 ganger 
pr. år, og fØrer vanlig styreprotokoll. 

Adminstrasjonssjefen er styrets sekretær. 

§ 27 

Styret fØrer det nærmere tilsyn med fakultetet og dets virksomhet og avgjør 
de lØpende forretninger. Det ansetter lærere etter innstilling av lærerrådet. 
Oppstår meningsforskjell om læreransettelsen, kan to medlemmer av styret innanke 
saken til forstanderskapets avgjØrelse. Lærerne ansettes med 6 måneders gjen
sidig oppsigelsesfrist. så lenge den ved lov av 16.mai 1913 fastsatte ordning 
av teologisk embetseksamen står ved makt, forelegges ansettelse av nye lærere 
Kongen til approbasjon med en redegjØrelse for at de har de vitenskapelige 
kvalifikasjoner som stillingen krever. 

Styret ansetter nØdvendige funksjonærer og anviser alle utbetalinger ved den som 
styret bemyndiger. Det utdeler de stipendiebelØp som er til rådighet. Det 
utarbeider for det årlige forstanderskapsmØte en årsberetning om fakultetets 
virke i sist forlØpne år og forslag til nytt årsbudsjett. Videre forbereder 
styret i forståelse med forstanderskapets formann de Øvrige saker som skal 
behandles i forstanderskapet. 

§ 28 

Styret har rett til å oppsi lærerne. Den oppsagte lærer kan innen en måned 
etter å ha mottatt oppsigelsen innanke saken for forstanderskapet, som treffer 
den endelige avgjØrelse, og likeså kan to medlemmer av styret innanke saken. 
Viser noen lærer forargelig vandel, kan styret straks fjerne han fra fakultetet, 
inntil forstanderskapet treffer endelig avgjØrelse. 

§ 29 

Det praktisk-teologiske seminars styre er: 

Menighetsfakultetets styre, dets professorer, rektor ved det praktisk-teologiske 
seminar og en av praktikandenes tillitsmenn. Formannen i fakuletetets styre er 
også formann i seminarets styre. Et arbeidsutvalg som består av dekanus, rektor, 
styrets formann og praktikandenes tillitsmann avgjør under ansvar for styret 
alle lØpende saker. Arbeidsutvalget fØrer egen protokoll. Enhver sak som et 
av styrets medlemmer forlanger behandlet, prinsippspørsmål, spørsmål av vesentlic; 
Økonomisk rekkevidde og ansettelser av faste lærere, må fram for et samlet styre. 

Ved ansettelse av lærere, har bare medlemmer av Menighetsfakultetets styre stemme
rett. Kandidatenes tillitsmann har adgang til å uttale seg om vedkOMoendes 
pastorale og pedagogiske forutsetninger, men deltar ikke i den øvrige behandling 
av saken. Tilsetting av lærere er av konfidensiell art. 



§ 30 

Kateketseminarets styre er: 

Menighetsfakultetets styre, dekanus, en lærer valgt av og blant lærerrådets 
medlemmer, rektor ved Kateketseminaret, en kateket i aktiv tjeneste, valgt 
av forstanderskapet for 2 år og en representant for studentene ved seminaret. 
Formannen i fakultetets styre er også formann i seminarets styre. Et arbeids
utvalg som består av styrets formann, dekanus, rektor ved Kateketseminaret, og 
studentrepresentanten, avgjør under ansvar for styret alle lØpende saker. 
Prinsippspørsmål, ansettelser av faste lærere og spørsmål av vesentlig Økonomisk 
rekkevidde må fram for samlet styre, likeså enhver sak som et av styrets 
medlemmer forlanger behandlet av dette. 

Ved ansettelse av lærere deltar hele styret, men bare medlemmene av Menighets
fakultetets styre og kateketen, valgt av forstanderskapet, har stemmerett. 
Ved ansettelsen av lærere fØlges for Øvrig de bestemmelser som er fastsatt i 
§§ 10, 27 og 28. 

Arbeidsutvalget fØrer egen protokoll. 

C ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

§ 31 

Dersom det ved avstemning i forstanderskapet, i det av styrene eller i et av 
rådene blir stemmelikhet, avgjør lederens stemme utfallet. 

§ 32 

Representant for studentene i fakultetets styre, råd og utvalg som ikke til
hØrer Den norske kirke, er inhabil til å delta i tilretteleggelse og avgjØrelse 
i saker som angår kirkens lære, innholdet i undervisningen eller andre saker 
av viktighet som angår kirken. Lærerrådet avgjør tvilstilfelle og kan gi 
dispensasjon fra denne inhabilitet dersom en studentrepresentant tilhØrer annet 
evangelisk-luthersk samfunn. 

§ 33 

Forslag til forandringer i grunnreglene må fremsettes av minst to medlemmer av 
forstanderskap, styre eller lærerråd, eller av studentutvalget, og innen to 
måneder fØr forstanderskapetsmøte innsendes til styret. Dette behandler forslagene 
og oversender dem med motivert uttalelse minst en måned før forstanderskapsmØte 
til dettes medlemmer. Skal et forslag kunne vedtas, kreves 2/3 flertall. 

§ 34 

Skulle fakultetet aven eller annen grunn måtte nedlegges. må beslutning om det 
vedtas av minst 2/3 av alle forstandere, og forstanderskapet må da treffe 
bestemmelse om hva som skal gjøres med de pengemidler eller andre eiendeler som 
måtte være tilovers. 


