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Fundamentalteologi og fundamental mo-
ralteologi TEOL1461 (10 stp)
Dette er en del av årsenheten i kristendom/
RLE, spesielt beregnet på katolske studenter.
 
Delemne A, innføring i fundamentalteologi (4 
stp) ser på de grunnleggende forutsetninger 
for teologien og begreper som åpenbaring, 
tro, skrift og tradisjon. 

Delemne B, katolsk moralteologi (4 stp), er 
en innføring i de grunnlagsspørsmålene og 
prinsippene bak katolsk moralteologi. Fokus 
vil være på kildene – Skriften, Tradisjonen og 
læreembetet – og den kristne etikkens grunn-
leggende spørsmål.

Delemne C, konfesjonskunnskap (2 stp), 
fokuserer på de viktigste kristne kirkesamfun-
nene: deres historiske bakgrunn, utbredelse, 
organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. 
Konfesjonskunnskapen skal bidra til et øku-
menisk perspektiv på studiet av den kristne 
tro og lære i dag. 

Kvinner i Den katolske kirke TEOL1462 (10 stp)
Dette emnet fokuserer på kvinnens rolle og 
status i Den katolske kirke. Studiet gir inn-
blikk i den teologiske bakgrunnen, den his-
toriske virkelighet og den aktuelle status i det 
kirkelige liv. Innfallsvinkelen er bred; man 
vil ta for seg Jomfru Maria og de kvinnelige 
helgener, søstrene, diakonissene, feministteo-
logien og de andre ulike rollene kvinnene har 
og har hatt i kirken. Kurset vil gå på lørdager. 
Kursansvarlig er sr. Else-Britt Nilsen OP.

Politisk � loso�  FIL2066 (10 stp)
Dette emnet er på skissestadiet.

Søknad og opptak
Studieveiledning
Ta kontakt med en studieveileder på epost: 
katolsk@mf.no eller på telefon: 22 59 05 00.

Program- og emnebeskrivelser
Se mf.no/katolsk

Opptakskrav
For emner på bachelornivå kreves det generell 
studiekompetanse eller dokumentert realkom-
petanse. For emner på masternivå kreves det 
normalt fullført bachelorgrad (80-gruppe i 
kristendom/teologi), eventuelt kan man tas 
opp på grunnlag av realkompetanse. Ta 
kontakt med studieveileder dersom du har 
spørsmål. 

Søknadsfrister
For studier høsten 2010 er søknadsfristen 
1. juni. Løpende opptak etter kapasitet fram 
til semesterstart 17. august. For start på våren 
er søknadsfristen 1. desember. 

Søknadsweb og søknadsskjema
Det enkleste er å søke over internett i 
søknadsweben på studweb.no. Det er også 
mulig å søke ved å laste ned søknadsskjema 
som fylles ut og sendes i posten. Det � nner du 
på mf.no under Studier. 

Studieavgift
Vanlig semesteravgift.



Ønsker du en faglig fordypning i 
katolsk tro? Det teologiske Menig-
hetsfakultet (MF) tilbyr � ere emner 
innenfor katolske studier, både for 
heltids- og deltidsstudier. Noen av 
disse gjennomføres i samarbeid med 
katolske institusjoner i utlandet.

Gjennom å studere Den katolske kirkes 
tradisjon i fortid og nåtid tilegner du deg 
kompetanse til å bidra i det kirkelige og 
akademiske miljøet i Norge og internasjonalt. 
Studieordningen er � eksibel, og du kan bruke 
emnene på forskjellige måter:  

1. Emnene kan inngå i din grad
Som byggestener i en grad vil emnene inngå 
som en del av et studieprogram, sammen med 
andre av fakultetets emner (bl.a. språk, bibel-
fag, kirkehistorie). På MF kan emnene inngå 
i følgende programmer: bachelor i kultur- og 
samfunnsfag, bachelor i teologi, master i kris-
tendomskunnskap og master i teologi. Emner 
på bachelornivå kan normalt bare inngå i en 
bachelorgrad.  

2. Ta ett enkelt emne
Emner kan studeres uten tanke på en hel 
grad. For enkelte studenter kan det være 
aktuelt å bruke enkeltemner som frie emner 
i studieprogrammer ved andre universitet og 
høgskoler. Ta kontakt med oss eller med eget 
studiested for å forhøre deg om mulighetene. 

3. Åpne forelesninger
Det er også mulig å følge undervisning uten å 

avlegge eksamen. Alle forelesninger er åpne for 
interesserte. 

Utenlandsopphold
For dem som ønsker å ta et fullt studieløp i 
katolsk teologi, vil det normalt inngå studie-
opphold ved større katolske institusjoner i 
utlandet. Det er også mulig å ta enkeltsemes-
tre eller kurs ved våre samarbeidende katolske 
institusjoner, for eksempel dominikanernes 
universitet Angelicum i Roma, Heythrop 
College i London eller det svenske New-
maninsitutet i Uppsala. 

Emner og temaer
Det er utarbeidet emner både på bachelor- og 
masternivå, og � ere emner er under utvikling. 
Vi gir her en kort oversikt over og presenta-
sjon av de emnene som undervises studieåret 
2010/11, mer informasjon om emnene � nner 
du på mf.no/katolsk. Her vil du også � nne 
oversikt over pensum og studieløp. Ett 
semester med fulltidsstudier utgjør 30 
studiepoeng (stp).  Merk at det også er mulig 
å ta eksamen i kurs det ikke undervises i 
angjeldende semester. 

Kurs høst 2010
Teologi og kirkens liv TEOL2460 (10 stp)
Emnet gir studenter veiledning til å åpne den 
store skattkisten som kalles tradisjonen. Dette 
gjøres først og fremst gjennom lesning av 
utvalgte tekster. 

Emnet starter med kirkefedrene for å � nne ut 
hvorledes evangeliet ble fortolket og forsvart 

innenfor en hellenistisk kultur og i møte med 
datidens religiøse og � loso� ske livsanskuelser. 

Vi skal videre fordype oss i noen representan-
ter for den åndelige litteratur som i tiden 
mellom Augustin og reformasjonen ble til i 
klostre og innenfor ordensdannelser, og som 
den dag i dag danner en vesentlig del av 
grunnlaget for katolsk spiritualitet og åndelig 
veiledning. Viktige temaer vil være den 
meditative omgang med bibeltekster, bønnen, 
etterfølgelsen og det kontemplative livet. 

I katolsk tro hører teologi og kirkens liv 
sammen. Derfor kommer vi til å fordype oss i 
kirkens liturgi og forståelsen av den. I denne 
delen av emnet vil dokumentene fra Det 
annet vatikankonsil stå sentralt. Vi vil spørre 
etter hvilke utviklingstrekk i den katolske 
tradisjonen som førte fram til den forståelse av 
liturgien som konsilet holdt fram og de 
konkrete forslagene til reform som fulgte. Vi 
skal også se hva som har preget veien videre i 
den stadig pågående samtalen om både 
liturgiforståelse og om rekkevidden av 
reformtiltakene. 

Lærere: Paul Murray er professor i Spiritual 
� eology ved Angelicum i Roma. Han er mye 
brukt som foreleser innenfor fagfeltet. Jan 
Schumacher er førsteamanuensis ved MF. 
Han er ekspert på klosterlivets historie og 
middelalderhistorie. Oskar Skarsaune er 
professor i kirkehistorie ved MF.  Han er 
ekspert på kirkefedrene og blant annet kjent 
som forfatter av boken Den ukjente Jesus. 
Paul Murray vil undervise en intensivuke ved 
starten av semesteret, resten av undervisningen 

vil gå på lørdager. Emnet er på bachelornivå, 
men det vil også være mulig å ta en variant på 
masternivå.

Religions� loso�  og metafysikk FIL 1010 (10 stp)
De store spørsmålene: Hva er de beste argumen-
ter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste 
svar på det ondes problem? Taler vitenskapen 
mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? 
Kan bare én religion være sann? Er det mulig å 
beholde sin personlige identitet etter døden?

Dette emnet konsentrerer seg om grunnleg-
gende � loso� ske spørsmål om Gud og religion. 
Undervisningen legges opp rundt spørsmål der 
ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres. 
Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon.

Kurs vår 2011
Det følgende er med forbehold om justeringer.

Ekklesiologi, eskjatologi og middelalde-
rens kirkehistorie TEOL5460 (10 stp)
Delemne A Katolsk Eklesiologi i nordisk kon-
tekst er et samarbeid med Newmaninsitutet i 
Uppsala. Det gir en orientering om ulike kir-
kesyn gjennom historien og går nærmere inn 
på ulike ekklesiologiske modeller og motiver. 
Man går inn på sammenhengen mellom ekk-
lesiologien og andre sider av troslæren og på 
forholdet mellom kirkesyn og ulike måter å 
betrakte individ og samfunn. Den teologiske 
diskusjonen relateres til Den katolske kirkes 
situasjon i Nord-Europa. 

Delemnene middelalderens kirkehistorie og 
eskjatologi er i regi av MF. Kirkehistoriedelen 
undervises av Jan Schumacher.
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