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Søknad og opptak
Studieveiledning
Ta kontakt med en studieveileder på epost:
katolsk@mf.no
Opptakskrav
For innføringsemner på bachelornivå (de fire
første emnene) kreves det generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. De
to siste emnene forutsetter at det første emnet
er gjennomført.
Søknadsfrister
For studier våren 2012 er søknadsfristen 15.
desember. For start på høsten er søknadsfristen 15. juni.
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. Søknadsskjema på www.mf.no/katolsk
Tekniske opplysninger
For informasjon om oppstartstidspunkt,
undervisningstidspunkt, semesteravgift osv,
se www.mf.no/katolsk

90 studiepoeng
Ordet Tradisjon kommer av det latinske ordet
“tradere” som betyr å overføre eller gi videre.
Når vi snakker om den kristne tradisjon
snakker vi derfor ikke bare om det som har
vært, men om noe som vi selv har mottatt for
å kunne vi videre. Om vi ikke gir troen videre
lever vi derfor ikke den kristne Tradisjon.
Vi lever i en tid hvor mange anser det å være
troende som et privat anliggende. Det er sant
at troen er noe personlig, men innholdet i
troen er noe vi har mottatt fra andre som en
gave. Først når tar imot denne gaven, kan vi
åpne den opp og utforske dens innhold. Når
vi lærer troen å kjenne kan vi så gjøre den til
en del av oss selv og gi den videre med
frimodighet og glede.
Dette er vårt kall som Kirke. For å være trygge
på at det virkelig er Kirkens tro vi gir videre,
den vi selv har mottatt fra apostlene, og ikke
bare våre egne meninger om troen, er faglig
fordypning en uvurderlig hjelp.
Jeg vil derfor anbefale på det varmeste MFs
innføringsstudier i katolsk kristendom. Kurset
vil gi nyttig kompetanse for alle som ønsker å
lære troen bedre å kjenne for å kunne ta del i
kirkelig tjeneste knyttet til trosformidling, og
burde derfor være til stor hjelp
både for engasjerte legfolk,
ordenssøstre og diakonskandidater.
+ Bernt I. Eidsvig
Katolsk biskop av
Oslo
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Med oppstart i januar 2012 tilbyr
Det teologske Menighetsfakultet et
spesialdesignet deltidsstudium over
3 år som gir en grunnleggende
innføring i katolsk kristendom.
Dette inkluderer også to fordypningsemner. Programmet legger opp
til at man tar 15 studiepoeng hvert
semester (halv progresjon). Undervisningen legges i tilknytning til fire
helger hvert semester (fredag-lørdag).
Innføringsstudiet er et samarbeidsprosjekt
mellom Oslo katolske bispedømme og Det
teologiske Menighetsfakultet (MF). Det er
utarbeidet for å gi teologisk kompetanse til

personer som ønsker å gjøre en særskilt
tjeneste i kirken (katekeselærere, konfirmantlærere, ungdomsledere, barnearbeidere,
kirkelige assistenter, sakristaner osv.), og til
andre som ønsker fordypning i teologi.
Kandidater for det permanente diakonat, samt
ordenssøstre i formasjon, vil delta i programmet.
Studiet gir også undervisningskompetanse i
faget Kristendomskunnskap ved de katolske
skolene.
Programmet kan også inngå som en del av en
kompetanse med sikte på å undervise i
RLE-faget i den offentlige skolen. Emnene
kan også inngå i oppbygningen av ulike
bachelorgrader ved MF (normalt Bachelor i
teologi eller Bachelor i Religion, kultur og
samfunn), eller kan brukes inn i programmer

Studiets oppbygning
2012 i

Innføring i katolsk teologi
Grunnleggende spørsmål samt dogmatikk og moralteologi

1. semester

2012 ii

Innføring i Bibelen
Lesning av utvalgte tekster relatert til kirkeåret

2. semester

2013 i

Pastorale emner
Liturgi, katekese, formidling og pastoralteologi

3. semester

2013 ii

Kirkehistoriske emner
Den tidlige kirke, middelalder og moderne tid

4. semester

2014 i

Katolsk sosiallære
(Fordypning)

5. semester

2014 ii

Fordypningsemne i systematisk teologi
Kristologi, Mariologi, Ekklesiologi, Sakramentsteologi

Bibelfag
(Fordypning)

6. semester

ved andre studiesteder. Det er også mulig å ta
enkeltemner i program- met uten å være tatt
opp til hele programmet.
Studiets første emne gir en innføring i tre av
den systematiske teologis hovedområder, dogmatikk, moralteologi og fundamentalteologi,
samt konfesjonskunnskap (som gir oversikt
over ulike kristne kirkesamfunn). I dogmatikk studeres blant annet læren om den ene
og treenige Gud. Moralteologien omhandler
grunnlagsetikk og utvalgte områdeetiske problemstillinger, som f. eks. menneskeverd, liv
og død, familie og samliv, bioetikk, rettferdighet og fred osv. Fundamentalteologi ser på
de grunnleggende forutsetninger for teologien
og tar blant annet for seg begrepene åpenbaring, tro, skrift og tradisjon I konfesjonskunnskap studeres andre kristne kirkesamfunn, deres historie, utbredelse, organisering,
lære og trosuttrykk.
I det neste emnet studeres Den hellige skrift.
Emnet tar opp temaer knyttet til forståelsen
av hvordan Bibelen har vokst frem som bok,
og hvordan den har en selvsagt og sentral
plass i kirkens liv. Emnet gir hjelp til å utforske ulike sjangre i Bibelen, forståelsen av
hvordan teksten fungerer i møte med leseren,
samt tekstens rolle i et trosfellesskap. Utvalget
av tekster som leses og analyseres, er i særlig
grad relatert til kirkeåret. Dette gir deltagerne
innblikk i hvordan Skriften behandler sentrale emner i teologien, og hvordan livet i alle
sine fasetter avspeiles i Skriften.
I katolsk tro hører teologi og kirkens liv
sammen. Derfor kommer emnet i pastoral
teologi til å gi en fordypning i kirkens liturgi
og forståelsen av den. Emnet har som mål å gi
en økt kunnskap om kirkerommets teologi og

hvordan liturgi og kirkerom spiller sammen,
samt gi innføring i ”sakristi-kunnskap”. Et
sentralt tema vil være hvordan trosopplæring
og trosformidling kan finne sted. I tillegg til
å oppøve praktiske ferdigheter gis innføring
i grunnleggende pastoralteologiske spørsmål,
samt mulighet for felles refleksjon rundt aktuelle pastoralteologiske utfordringer i vår tid.
Emnet Kirkens historie starter med kirkefedrene for å finne ut hvorledes evangeliet ble
fortolket og forsvart innenfor en hellenistisk
kultur og i møte med datidens religiøse og
filosofiske livsanskuelser. Emnet gir videre en
innføring i kristendommens historie i Europa
og i Norge frem reformasjonen og videre til
vår egen tid. Den historiske behandling er
særlig knyttet til de tre store konsiler i tiden
etter reformasjonen og omhandler et bredt
tilfang av dogmatiske og etiske emner. Det
fokuseres på å forstå prosessen frem mot Den
katolske kirkes reetablering i Norge i 1843,
samt kirkens videre utvikling frem mot i dag.
Sosiallære og fordypning i bibelfag
Emnet sosiallære skal føre frem til kunnskap
om Den katolske kirkes forståelse av menneskets forhold til samfunn og politikk og
av kirkens sosialetiske og politiske oppdrag.
Emnet gir faglig grunnlag for å forstå kirkens
sosiallære i praksis: kirkens innsats for fred,
menneskerettigheter, mot fattigdom og for en
bedret økologi. Emnet inkluderer en studieuke i Roma. I dette semesteret blir det også
anledning til en fordypet innsikt i utvalgte
bibelteologiske emner.
I det sjette semesteret gis det anledning til et
fordypet studium i sentrale systematisk-teologiske emner: kristologi, mariologi, ekklesiologi og sakramentsteologi.

