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Navn på
studieprogram

Bokmål: Mastergradsprogram i teologi
Nynorsk: Mastergradsprogram i teologi
Engelsk: Master’s Degree Programme in Theology

Oppnådd grad

Master i teologi.

Målgruppe

Studenter som ønsker å fordype seg i faget, og/eller kvalifisere seg til
kirkelig tjeneste.
I tillegg må søker tilfredsstille opptakskravet. Se eget avsnitt.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Mastergradsprogram i teologi er tilrettelagt med henblikk på prestetjeneste i Den norske kirke.
For opptak til mastergradsprogram i teologi kreves avlagt
bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på
minimum 80 studiepoeng i teologi. Fordypningen skal ha en
progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå
(påbyggingsnivå). Det er satt et faglig minstekrav for opptak på
karakteren C, som blir regnet ut fra et gjennomsnitt av karakterene i
fordypningen. Unntatt fra karakterkravet er språkfagene REL-1010
Bibelhebraisk språk og REL-1011 Hellenistisk gresk, der kravet er
bestått eksamen.
Gjennom arbeidet med de fire klassiske teologiske disiplinene (Det
gamle testamente, Det nye testamente, kristendomshistorie og
systematisk teologi) kombinert med religionsvitenskapelig teori og
metode, gir programmet anledning til å fordype seg i
kristendommens opprinnelse og utvikling i et historisk perspektiv.
Studieprogrammet gir studentene bred kompetanse i teologi med
vekt på å forstå relasjonene mellom kristen overlevering, religiøse
tradisjoner og allmenne kultur- og samfunnsformer.
Ved UiT Norges arktiske universitet har faget et særlig fokus på
samiske og nordnorske religiøse forhold, samt på urfolksstudier
generelt.
Programmets omfang: 120 studiepoeng (ECTS). Normert studietid er
2 år. Studiested: Tromsø.
Masterstudiet i teologi består av masteroppgave (30 studiepoeng) på
40 - 50 sider, samt obligatoriske emner innen teologi (90
studiepoeng). Emnene består av Det gamle testamente, Det nye
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testamente, kristendomshistorie, systematisk teologi og
religionsvitenskapelig teori og metode.
Hvilke emner som tilbys hvilket semester er gjengitt i tabell, avsnittet
oppbygging av studieprogram. Oppdaterte emnebeskrivelser finnes
på nettsidene til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning (HSL-fakultetet).
De obligatoriske emnene er:
• REL-3005: Det gamle testamente (20 studiepoeng)
• REL-3006: Det nye testamente (20 studiepoeng)
• REL-3007: Kirkehistorie: Symbolikk og konfesjonskunnskap (10
studiepoeng)
• REL-3009: Systematisk teologi I: Dogmatikk (10 studiepoeng)
• REL-3010: Systematisk teologi II: Mennesket, synd og tilgivelse (10
studiepoeng)
• REL-3018: Sekularisme og sekularisering (10 studiepoeng)
• REL-3051: Teori og metode III (10 studiepoeng)
• REL-3901: Masteroppgave (30 studiepoeng)
For studenter som tar sikte på prestetjeneste anbefaler instituttet at
man tar 30 studiepoeng av den praktisk-teologiske utdannelsen ved
Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) eller tilsvarende
utdanningsinstitusjon etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på
bachelornivå. De siste 30 studiepoengene innenfor den praktiskkirkelige utdannelsen, som kreves for prestetjeneste, tas normalt
etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på masterstudiet.
Tabell: oppbygging
av studieprogram

Semester

10 studiepoeng

1. semester
(høst)

*REL-3009
*REL-3018
Systematisk
Sekularisme og
teologi I:
sekularisering
Dogmatikk
*REL-3006 Det nye testamente

2. semester
(vår)

10 studiepoeng

3. semester
(høst)

*REL-3005 Det gamle testamentet

4. semester
(vår)

REL-3901 Masteroppgave

10 studiepoeng
REL-3051
Teori og metode III

*REL-3010 Systematisk
teologi II: Mennesket,
synd og tilgivelse
*REL-3007 Symbolikk
og konfesjonskunnskap

*Emnet går uregelmessig
Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
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Kandidaten
• har avansert kunnskap om teologiens sentrale fagområder, som er
studiet av det gamle og nye testamente, kristendommens historie,
systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode
• har inngående kunnskap om de teologiske disiplinenes historie og
teoretiske problemstillinger innen aktuell teologisk forskning
• har grundig kunnskap om ulike teoretiske og metodiske
tilnærminger innen teologi og religionsvitenskap
Ferdigheter:
Kandidaten
• kan anvende faglige teorier og metoder for å analysere og drøfte
teologiske problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie,
tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet
• kan utvikle en forskningsplan og gjennomføre et selvstendig faglig
arbeid over et teologisk tema i samsvar med etiske krav og
retningslinjer
• kan reflektere kritisk over kildeproblematikk og analysere eldre og
nyere teologiske fortolkninger av kildene
Generell kompetanse:
Kandidaten
• kan jobbe selvstendig og kritisk med teologiske problemstillinger og
gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer
• kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for teologiske
undersøkelser og formidle resultatene av egen og andres forskning
på en selvstendig måte
• vise selvstendig og kritisk holdning til teologisk kildemateriale og
faglige fremstillinger
Studiets relevans

Master i teologi kombinert med praktikum (60 studiepoeng) ved
Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) kvalifiserer for prestetjeneste i
Den norske kirke, og åpner for andre kirkelige stillinger, som f.eks.
menighetspedagog.
Studenter som velger yrker etter fullført mastergrad kan finne jobber
også innen formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, offentlig
og privat forvaltning.
Studiet inngår i opptakskravene til doktorgradsutdanning.

Arbeidsomfang og
læringsaktiviteter
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Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger,
seminarer, øvelser, veiledning og selvstendig arbeid. Forventet
arbeidsomfang for ett studieår er normalt 1500 - 1800 arbeidstimer,

noe som tilsvarer om lag 40 timer i uken med studier, inkludert
forelesninger, seminarer og selvstudium.
Gjennom disse undervisningsformene får studentene mulighet til å
studere faget på forskjellige måter og få økt læringsutbytte.
Studentene får mulighet til å øke sin kompetanse både skriftlig og
muntlig, og til å presentere sin kunnskap på ulike måter.
Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte
emnebeskrivelsene.
Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid under
veiledning der en får anledning til selv å utvikle sin faglige refleksjon,
forståelse og modenhet.
Eksamen og
vurdering

Eksamensformen varierer mellom hjemmeeksamen, muntlig
eksamen, prosjektoppgave og masteroppgave.
Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og
godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og
arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelsene.
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. Se for øvrig de
enkelte emnebeskrivelser.

For masteroppgaver/selvstendig arbeid i
mastergradsprogram
Undervisnings- og
eksamensspråk

REL-3901 Mastergradsoppgave i teologi (30 sp).
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som utføres individuelt. I
forbindelse med mastergradsoppgaven gis det veiledning, både
individuelt og gjennom gruppeseminarer.
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 emner bli holdt på engelsk.
Eksamensbesvarelser kan også leveres på et skandinavisk språk eller
på engelsk etter avtale med instituttet.

Internasjonalisering Det vil være mulig å få innpasset ett semesters (30 studiepoeng)
og utveksling
utenlandsopphold i masterprogrammet etter avtale.
Studentene anbefaler å benytte instituttets utvekslingsavtaler med
utenlandske universiteter. Slike avtaler er under utarbeidelse. Per i
dag har instituttet avtale med:
• Umeå universitet, Sverige
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UiT har i tillegg en rekke avtaler med universitetet 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 masterprogrammet i teologi ligger
hos Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
Det faglige ansvaret for masterprogrammet 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. Emneevaluering består av studenters og
faglæreres evaluering. Evaluering skjer dels som dialogbasert
evaluering og dels skriftlig ved bruk av anonymiserte
evalueringsskjema.
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