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Navn på
studieprogram

Bokmål: Bachelorgradsprogram i teologi
Nynorsk: Bachelorgradsprogram i teologi
Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in Theology

Oppnådd grad

Bachelor i teologi

Målgruppe

Studenter som ønsker å fordype seg i studiet av kristendommens
kilder, historie og egenart, og/eller kvalifisere seg til kirkelig tjeneste.
I tillegg må søker tilfredsstille opptakskravet. Se eget avsnitt.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Bachelorstudiet i teologi er et akademisk studium av kristendom,
dens kilder, utviklingshistorie og indre sammenheng. Programmet gir
bred kompetanse i teologi med vekt på å forstå relasjonene mellom
kristen overlevering, religiøse tradisjoner og aktuelle kultur- og
samfunnsformer. UiT Norges arktiske universitet har et særlig ansvar
for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er
temaer som inkluderes i flere av emnene. Det særegne ved
teologistudiet ved UiT er at det kombinerer teologiske og
religionsvitenskapelige komponenter.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5årig relevant yrkeserfaring.

Sammen med masterstudiet i teologi og studier ved Kirkelig
utdanningssenter nord (KUN) leder studiet til full presteutdanning.
Programmets omfang: 180 studiepoeng (ECTS). Normert studietid er
3 år.
I bachelorstudiet i teologi inngår minimum 120 studiepoeng
obligatoriske emner. I tillegg kommer 20 studiepoeng ex.phil og
ex.fac som også er obligatoriske, og et innføringsemne på 10
studiepoeng (REL-1000) eller et tilsvarende humanistisk eller
samfunnsvitenskapelig innføringsemne på 1000-nivå. De resterende
30 poengene er valgfrie støtteemner som kan velges enten innenfor
programmet, innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige
program ved UiT eller fra eksterne høgskoler/ universitet.
Følgende emner er obligatoriske i bachelorstudiet:
• REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie (10
studiepoeng)
• REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen (10 studiepoeng)
• REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk (10
studiepoeng)
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REL-1010 Bibelhebraisk språk (20 studiepoeng)
REL-1011 Hellenistisk gresk (20 studiepoeng)
REL-1022 Religion i Sápmi (10 studiepoeng)
REL-1050 Teori og metode I (10 studiepoeng)
REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie (10 studiepoeng)
REL-2010 Bacheloroppgave (10 studiepoeng)
REL-2050 Teori og metode II (10 studiepoeng)

I tillegg et innføringsemne (10 studiepoeng), fortrinnsvis:
• REL-1000 Innføring i religionsvitenskap (eller et tilsvarende
humanistisk eller samfunnsvitenskapelig innføringsemne på
1000-nivå)
Alternerende valgemner (alle 10 studiepoeng), som for tiden er:
• REL-1005 Øst-Asias religioner
• REL-1018 Islam
• REL-1019 Jesus – i historien og religionene
• REL-1020 Religioner i Latin-Amerika
• REL-1021 Levende religioner i Norge
Studentene anbefales utenlandsopphold i fjerde semester. Se for
øvrig avsnittet om internasjonalisering og utveksling.
Oppdaterte emnebeskrivelser finnes på nettsidene til Fakultet for
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).
Studenter som ønsker å gå videre med masterstudium i teologi, bør
ta 30 av 60 studiepoeng i den praktisk-kirkelige utdannelsen ved KUN
mellom bachelor- og masterstudiet. Utdannelsen på KUN er deltid og
kan tas parallelt med teologistudiet. Før man begynner på KUN må
studentene ha avlagt minimum 60 studiepoeng i kristendomsfaglige
emner. De øvrige 30 studiepoeng tas parallelt med eller etter endt
masterstudium. For dem som ønsker det, kan hele denne
komponenten tas etter fullført mastergrad.
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Tabell: oppbygging
av studieprogram

Semester

10 studiepoeng

EXF-0714 Examen
1. semester facultatum ved
HSL, Tromsø(høst)
varianten
2. semester
(vår)
3. semester
(høst)
4. semester
(vår)

10 studiepoeng

10 studiepoeng

REL-1000
REL-1001 Kristendom
Innføring i
I: Kristendommens
religionsvitenskap opphav og historie

FIL-0700 Examen REL-1022 Religion REL-1050 Teori og
i Sápmi
metode I
philosophicum,
Tromsø-varianten
*REL-1008
Kristendom II:
*REL-1010 Bibelhebraisk språk
Innføring i Bibelen
Valgfrie emner eller utenlandsopphold

*REL-1009
5. semester Kristendom III:
Kristen livs(høst)
tolkning og etikk
6. semester REL-2005
Religionsviten(vår)
skapens
faghistorie

*REL-1011 Hellenistisk gresk

REL-2010
Bacheloroppgave

REL-2050 Teori og
metode II

*Emnet tilbys uregelmessig.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten
• har bred kunnskap om kristendommens opprinnelse, historiske
utvikling, sentrale tekster og egenart i dag
• kjenner til fagets forskningshistorie og ulike teoretisk-metodiske
tilnærminger innenfor fagområdet
• har kunnskap om kristendommens relasjon til andre religioner og til
samiske forhold
• kan oppdatere sine faglige kunnskaper om teologi
Ferdigheter
Kandidaten
• kan anvende faglige teoretiske og metodiske redskaper for å
analysere og drøfte sentrale spørsmål i den kristne tradisjon i fortid
og nåtid
• kan beherske relevant faglig terminologi og framstille fagstoff slik at
det belyser en problemstilling på en klar måte
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• skal kunne innhente, vurdere og bearbeide fagstoff og reflektere
kritisk over eget faglig arbeid
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
fra fagområdet
• kan formidle teologisk faglig innhold muntlig og skriftlig
• kan jobbe selvstendig under veiledning med teologiske og historiske
problemstillinger
• kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd
med etiske krav og retningslinjer
Studiets relevans

Bachelor i teologi gir grunnlag for opptak til mastergraden i teologi.
Kombinert med praktisk-kirkelig utdanning ved Kirkelig
utdanningssenter nord (60 studiepoeng) er studiet relevant for
stillinger innen kirken.
Studenter som velger yrker etter bachelorgraden, kan finne jobber
innen formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, offentlig og
privat forvaltning, og steder hvor forståelse av læring og religion
og/eller kultur er et tema.

Arbeidsomfang og
læringsaktiviteter

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger,
seminarer, øvelser og veiledning. Gjennom de ulike
undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på
forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere
beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Arbeidsomfanget tilsvarer 1500 - 1800 arbeidstimer årlig (i samsvar
med ECTS). Det innebærer at for å nå læringsmålene, må studentene
forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert
forelesninger, kollokvier og selvstudier.
Studentene oppfordres til selv å organisere studiegrupper (kollokvier)
der en drøfter pensum og innholdet av forelesningene og
seminarene. Organisering av slike grupper kan gjerne skje i samråd
med foreleser som vil kunne bidra med tilrettelegging og veiledning.

Eksamen og
vurdering

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og
muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og
innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i
forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin
kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike
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eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte
emnebeskrivelsene.
Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og
godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen
og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra
A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F.
Undervisnings- og
eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk.
Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt
norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan
også i de øvrige emnene bli holdt på engelsk.

Internasjonalisering I en stadig mer globalisert verden er internasjonale erfaringer viktig.
og utveksling
Et utvekslingsopphold i utlandet vil kunne utvide studentenes
personlige og faglige horisont. Studieprogrammet gir mulighet til å ta
deler av studiet som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested i
fjerde semester.
Studentene anbefales å benytte instituttets utvekslingsavtaler med
utenlandske universiteter. Slike avtaler er under utarbeidelse. Per i
dag har instituttet avtale med:
• Umeå universitet, Sverige
UiT har i tillegg en rekke avtaler med universitet over hele verden
som det kan være mulig å benytte seg av.
Studentene bes kontakte internasjonal koordinator på Fakultet for
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning for informasjon
om søknadsprosess, frister, stipendmuligheter osv.
Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig

Det administrative ansvaret for bachelorprogrammet i teologi ligger
hos Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
Det faglige ansvaret for bachelorprogrammet i teologi ligger hos
programstyret for bachelor og master i religionsvitenskap og i teologi.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i
studieprogrammet evalueres minimum en gang i løpet av
programperioden. Emnevaluering består av studenters og faglæreres
evaluering. Evalueringen kan skje enten som dialogbasert evaluering
eller skriftlig ved bruk av anonymiserte evalueringsskjema.
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