
Katolske studier

Katolsk praktisk teologi: 
Liturgia, diakonia, martyria 
(10 studiepoeng)



Katolske studieprogram 
som undervises høsten 2006

Studenter ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) kan høsten 2006 
velge to ulike studieprogram med katolsk profi l. MF tilbyr emner i 
katolsk teologi på bachelor- og masternivå:
• På bachelornivå: 
    KAT171 Katolsk praktisk teologi: Liturgia, diakonia, martyria. 
• På masternivå: 
    KAT501 Katolsk sosiallære: Sosialetikk og politisk etikk. 
Det er lagt opp til at deler av disse gradene skal studeres ved MF og 
deler  ved katolske universiteter som MF har samarbeidsavtaler med.

Den grundigste utdanningen er en femårig Master i teologi, studieret-
ning katolsk teologi. I tillegg til allmenne teologiske studier inneholder 
graden 50 studiepoeng med katolske emner. 

Den andre graden er Master i kristendomskunnskap, studieretning 
katolsk teologi. Dette er et  toårig studium som bygger på en bachelor-
grad med 80 studiepoeng KRL eller teologi. Studiet omfatter bl.a. 30 
studiepoeng med katolske emner. 

Emnene i katolsk teologi vil også enkeltvis gi uttelling for en bachelor-
grad ved Det teologiske Menighetsfakultet, samt ved de fl este bach-
elorprogram i Norge, avhengig av de enkelte studiesteders krav om 
fagsammensetning. 

KAT171 Katolsk praktisk teologi
KAT171 er et emne på bachelornivå som gir en innføring i praktisk te-
ologiske emner innen katolsk kristendom. Det består av et innledende 
emne og tre delemner: A. Communio - katolsk ekklesiologi (1 sp) B. 
Liturgia (3 sp), C. Diakonia (3 sp) og D. Martyria (3 sp). 

Emnet vil enten kunne inngå i et regulært studieprogram (se over) el-
ler kunne tas som et enkeltstående emne. Det undervises på kveldstid 
og i helger, slik at det er mulig å ta emnet som et deltidsstudium. 

De enkelte delemnene gir innføring i sentrale emner. Delemne A 
vektlegger den katolske læren om kirken, og legger et grunnlag for 
arbeidet med de andre delemnene. Delemne B vektlegger elementær 
liturgisk teologi med et særlig fokus på den katolske messen, delemne 
C vektlegger kirkens forkynnelse av det kristne kall som veien til hel-
lighet, og delemne D vektlegger det katolsk diakonale arbeid – både 
dets teologiske grunnlag og den praktiske utformingen nasjonalt og 
internasjonalt.

Arbeidsform
Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarundervisning, 
samtale, observasjon, oppgaveskriving og veiledning. 

Undervisningen fi nner sted følgende dager:
Tirsdag 22. aug, fredag 1. sept, lørdag 2. sept, tirsdag 12. sept, tirsdag 
19. sept, tirsdag 3. okt, tirsdag 17. okt, tirsdag 31. okt, tirsdag 7. nov og 
tirsdag 21. nov. Tirsdager som regel kl. 17-20.



MF bruker IKT-verktøyet Fronter som kontaktledd mellom fakultetet 
og den enkelte student. Alle studentene skal ha et obligatorisk kurs i 
bruken av Fronter.

Vurdering
Emnet vurderes med mappevurdering, dvs. forskjellige oppgaver som 
leveres til bestemte frister for veiledning. Oppgavene bearbeides helt til 
de leveres til vurdering og sensur. Emnet vurderes med karakter (A-F).

Opptakskrav KAT171
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

   

KAT501 Katolsk sosiallære: Sosialetikk og politisk etikk 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master i teologi 
studieretningen katolsk teologi. 

Emnet består av tre tematiske felt innen katolsk teologi: 
(a) Mennesket som samfunnsvesen, dets rettigheter og plikter
(b) kirken som premissleverandør, veileder og kritiker 
(c) katolsk sosiallære i praksis: Kirkens innsats for fred,
      menneskerettigheter, fattigdom og økologi. 

Opptakskrav KAT501
Minimum 80 studiepoeng i KRL/teologi  eller et annet fag som eta-
blerer tilsvarende faglige forutsetninger (religionsvitenskap, diakoni, 
samfunnsfag, sosiologi, statsvitenskap e.l.) 

Studenter kan også vurderes på bakgrunn av tilsvarende realkomp-
etanse.

“Å studere teologi er et stort privilegium. I vårt studium 
fordyper vi oss i den største begivenheten i universets 
historie: Guds inkarnasjon og frelsesverk i Jesus, vår Herre.
Nå har vi blitt så heldige her på MF at vi kan 
studere katolsk teologi. MF har en svært god 
økumenisk profi l og kjennetegnes av et miljø 
med stor respekt for den enkelte elev og læreres 
holdninger. Jeg trives kjempegodt. “

Ståle Wilhelmsen - katolsk mastergradsstudent

  
  Neste semester gis det undervisning i emnet:
  KAT232: Katolsk lære i fortid og nåtid: 
  historisk og systematisk teologi (10 studiepoeng). 



 
Søknadsfrist
1. juli 2006

Søknadsskjema kan lastes ned fra 
mf.no/søk opptak/søknadsskjema 
til studier på bachelornivå eller fås ved 
henvendelse til fakultetet på tlf. 22 59 05 00.
Søknadsskjema sendes til MF.

Studieavgift
Vanlig semesteravgift, kr. 1100,-

Opplysninger
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til 
Det teologiske Menighetsfakultet ved studiekonsulent
Pirjo Krabye; tlf. 22 59 05 70, e-post: pirjo.krabye@mf.no
eller på e-post til katolsk@mf.no.

Postadresse:   Det teologiske Menighetsfakultet
    Postboks 5144 Majorstuen
    0302 OSLO

Besøksadresse:  Det teologiske Menighetsfakultet
    Gydas vei 4, Majorstuen
    OSLO

Sentralbord:   22 59 05 00
Telefaks   22 59 05 05

E-post:    post@mf.no
Internett   www.mf.no


