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teologi, og det er en forutsetning at studen-
tene har studert fundamental moralteologi 
eller tilsvarende. Emnet vil ta for seg fire av de 
klassiske dydene. I det første delemnet ser 
man på det teologiske begrepet om rettferd, 
primært i et sosialetisk perspektiv. Det andre 
delemnet tar for seg de såkalte teologale 
dydene tro, håp og kjærlighet.
 
Søknad og opptak

Studieveiledning
Ta kontakt med en studieveileder på epost: 
katolsk@mf.no

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
Høsten 2009 er ekstraordinær søknadsfrist  
1. september for start om høsten. 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 finner du 
på mf.no under Studier.

Studieavgift
Vanlig semesteravgift.



Ønsker du en faglig fordypning i 
katolsk tro? Det teologiske Menig-
hetsfakultet (MF) tilbyr flere emner 
innenfor katolske studier, både for 
heltids- og deltidsstudier.

I de seneste årene har Menighetsfakultetet 
arbeidet med å etablere et katolsk studietilbud 
og fagmiljø. Dette har resultert i opprettelsen 
av flere emner, og enkelte studenter har 
allerede fullført hele studieløp i katolsk teologi 
ved fakultetet, i samarbeid med studieopphold 
ved større katolske institusjoner. Den katolske 
kirke er en verdensomspennende kirke med en 
rik åndelig og teologisk tradisjon som står 
overfor mange utfordringer i vår tid, også her i 
Norge. Gjennom å studere Den katolske 
kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du 
til å forstå og reflektere over kristendommens 
rolle i vår verden, både lokalt og globalt, samt 
til å tilegne deg kompetanse til å bidra i det 
kirkelige og akademiske miljøet i Norge og 
internasjonalt. Kirken trenger engasjerte 
mennesker med mange evner.

Studieordningen er fleksibel, og du kan bruke 
de emnene du vil studere på forskjellige måter:

1. Emnene kan inngå i din grad
De ulike katolske emnene kan inngå i ulike 
sammenhenger. Emnene kan avlegges med 
tanke på å oppnå en grad. De vil inngå som 
en del av et studieprogram, sammen med an-
dre av fakultetets emner (bl.a. språk, bibelfag, 
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
Du kan studere ett enkelt emne, uten å 
tenke på en hel grad. For enkelte studenter 
vil det likevel være aktuelt å avlegge emner 
med tanke på å bruke dem 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.

Emner og temaer

Det er utarbeidet emner både på bachelor- og 
masternivå, og flere emner er under utvikling. 
Vi gir her en kort oversikt over og presenta-
sjon av de emnene som undervises studieåret 
2009/10, men mer informasjon om emnene 
finner du på mf.no/katolsk. Her vil du også 
finne oversikt over pensum og studieløp. Ett 
semester med fulltidsstudier utgjør 30 
studiepoeng (stp).
 
Katolsk dogmatikk: Læren om Gud – den 
ene og treenige Gud, nådelære og mariologi 
(TEOL2462) – 10 stp
Undervises høsten 2009 
Emnet studerer noe av det mest grunnleg-
gende i den kristne troslære, nemlig læren om 
Gud som én og tre. Det er et systematisk-
teologisk emne, men vekt vil også bli lagt på 

den historiske dogmeutviklingen. Nådelæren 
er en del av antropologien, og den ser på Guds 
liv i mennesket, hvordan denne Kristi gave 
helbreder, forvandler og fullkommengjør 
mennesket. Mariologien er læren om Maria, 
Jesu mor, og fokus vil være på sammenhengen 
mellom kristologi og mariologi. Emnet vil 
undervises av bl.a. prof. Bernt Oftestad.

Kristendomskunnskap – katolsk læreplan 
(K1620) – 15 stp
Undervises høsten 2009 – våren 2010
Emnet er et deltidsemne som gir kompetanse 
til lærere ved de katolske grunnskolene i 
Norge, Sverige og Danmark. Det vil også være 
nyttig for katolske lærere ved andre skoler. 
Det utgjør sammen med KAT136 (undervist 
2008/2009) en helhet, men det kan studeres 
uavhengig av dette emnet. Det vil i 2009/ 
2010 undervises i dogmatikk (kristologi, 
ekklesiologi og læren om sakramentene), 
kirkehistorie (kirkens forhold til samfunnet og 
den bredere kulturen) og moralteologi (grunn-
lagsspørsmål, antropologi og sosiallære). 
Undervisningen finner sted ved tre samlinger 
(torsdag til lørdag) i Oslo; to samlinger om 
høsten og én samling om våren.

Kristendomskunnskap – katolsk læreplan 
(K1621) – 10 stp
Undervises høsten 2009
Dette er en versjon av K1620, men som er på 
10 stp og vil undervises i Bergen. Emnet vil 
dessuten kun gå over ett semester, og under-
visningen vil finne sted ved 2-3 samlinger 
høsten 2009. Det vil undervises i dogmatikk 
(kristologi, ekklesiologi og læren om sakra-

mentene) og moralteologi (grunnlagsspørsmål, 
antropologi og sosiallære). Det er tenkt at et 
10-poengs emne i kirkehistorie vil tilbys i 
Bergen for samme studentgruppe våren 2010. 
Nærmere opplysninger om dette emnet vil 
komme på mf.no/katolsk.

Innføring i filosofi (FIL1060) – 10 stp
Undervises høsten 2009
Dette emnet er det første i en gruppe på fire 
filosofiemner som tilbys innenfor MFs 
katolske program. Det er lagt opp først og 
fremst med tanke på kravene for prestestudier, 
men er i aller høyeste grad relevant for alle 
som er interessert i filosofi og filosofisk 
tenkning i teologien. Dette første emnet er et 
innføringsemne som primært søker å lære 
studentene å stille filosofiske spørsmål. I 
tillegg skal man se på forholdet mellom 
filosofi og teologi.  

Metafysikk og ”Philosophy of Nature” 
(FIL1066) – 10 stp
Undervises våren 2010
Dette emnet er det andre emnet i gruppen av 
fire filosofiemner. Det fokuserer på klassisk 
metafysikk som en forutsetning for mye 
katolsk tankegang. Man vil ta utgangspunkt i 
den førkristne metafysikken, men mye av 
vekten vil ligge på middelalderens store 
filosofer samt den påvirkning disse har hatt 
frem til våre dager. 

Moralteologi (TEOL2461) – 10 stp
Undervises våren 2010
Dette emnet er et fordypningsemne i moral-
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