
Besøksadresser: 
Sandviken: Amalie Skrams vei 3, Bergen 
Breistein: Olav Bjordals veg 41, Breistein 

Bankkonto: 
3000.48.00008 (drift) 
3000.48.00040 (gave) 

 

   

Postboks 74 Sandviken 
5812 Bergen 

www.nla.no 

Telefon: 55 54 07 00 
Telefaks: 55 54 07 01 
E-post:  post@nla.no 

Org. nr.  995 189 186 
 
 
 
 
 
 
Amalie Skrams vei 3 
Postboks 74 Sandviken 
5812 Bergen 
www.nla.no 
Telefon: 55 54 07 00 
Telefaks: 55 54 07 01 
E-post:  post@nla.no 
Org. nr.  995 189 186 
 
 
 
 
 

 

Semesterstart høsten 2020 for årsstudium og 
bachelorstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) 
ved NLA Høgskolen 
 

Velkommen til et spennende og utfordrende studium som student på årsstudium/bachelor i 
praktisk teologi og ledelse (PTL) ved NLA.  Årsstudium i PTL kan tas alene eller som første 
året av det treårige Bachelorstudiet i PTL.  

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 
3 i Sandviken tirsdag 11. august kl. 1000. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 0915. 
Åpningen vil gi informasjon om studiet og studielivet. 

Etter semesteråpningen blir det felles lunsj (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har 
allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen). 

Resten av oppstartuken (ons 12.-fre 14.aug) vil bestå av innføring i akademisk læring og 
skriving, innføring i generell bibelkunnskap og en første smak på undervisning i de ulike 
emnene sammen med de andre studentene ved avdeling for teologi, religion og filosofi.  

Vi vil anbefale deg å delta på alle disse samlingene. Innføringsuken er viktig både for å 
komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

I innføringsperioden, i uke 33 og 34, vil det være en rekke arrangement for deg som er ny 
student hos oss, både av faglig og av sosial art. Vi kan spesielt nevne innføringsturen 
mandag 17. august som er lagt opp som en kirkevandring i Bergen med sosiale innslag. I 
tillegg til det faglige opplegget er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 
Denne turen er for alle studentene på årsstudium i KRLE, bachelor i teologi og 
årsstudium/bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL).  

Det arrangeres også ulike sosiale sammenkomster i regi av fadderne de andre 
ettermiddagene/kveldene disse ukene. Mer informasjon om innføringsperioden gis ved 
semesterstart. 

Undervisningen på årsstudiet i PTL er organisert i obligatoriske undervisningsuker (minst 80 
% oppmøte kreves). Undervisningsuken starter vanligvis tirsdag morgen kl. 0835 og slutter 
fredag kl. 1500. De fleste dager er det undervisning fra 0835–1500. 

Undervisningsukene er tilgjenglig til studiestart. 

Korona har preget Norge våren 2020. Det ser ut som at korona også kommer til å prege 
studieåret 20-21. Det kan derfor komme endringer i løpet av studiet. 
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Emner høsten 2020:  

RELPED110 Relasjonsledelse (10 stp.) 

Emneansvarlig: Rolf Kjøde     

            

TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning og formidling (10 stp.) 

Emneansvarlig: Rune Øystese 

TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 stp.) 

Emneansvarlig: Rolf Kjøde 

 

Våren 2020 (uke 4, 7, 10 og 17)  

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (10 stp.) 

RELPED120 Ledelsesfilosofi (10 stp.) 

RELPED130 Danning og trosopplæring – barn og unge (10 stp.)    

            

            

Studietur 
I uke 11-12 på våren planlegges det studietur for PTL. Avklaring om gjennomføring av dette 
ifht. korona-situasjonen vil forhåpentlig foreligge i løpet av høsten. Turen går til København 
og klosteret Bjärka-Säby i Sverige og består av besøk i ulike typer menigheter, spennende 
forelesninger, pilegrimsvandring og retreat. Prisen for denne ekskursjonen betales separat (i 
tillegg til vanlig studieavgift), maks pris er kr. 7500, eksklusiv (fly)reise. Mer info om 
studieturen kommer. 

Timeplaninformasjon om oppstart blir også lagt ut på nettsiden vår. Undervisningsplanene 
og detaljert oppsett for de enkelte undervisningsukene vil ligge i Canvas før semesterstart. 
Vi minner om at undervisningen på PTL er obligatorisk. Det betyr at du må ha deltatt på 
minimum 80 % av undervisningen for å kunne framstille deg for eksamen.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om 
den informasjonen som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli 
kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Etter årsstudiet i PTL velger du som skal ta bachelorgraden 60 studiepoeng (stp.) med 
relevante emner, for eksempel emner fra årsstudium i KRLE (kristendom, religion, livssyn og 
etikk) ved NLA Høgskolen eller andre studier i inn- eller utland. Om høsten i det avsluttende 
tredje året i bacheloren i PTL tar du disse emnene: TEOL210 Forkynnelse og 
gudstjenesteledelse med praksis og TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis, samt 
begynner på enten PTL231 Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse eller PTL235 



  

Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse. Om våren tas TEOL210 Kristologi i møte med 
vår tid og RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst, samtidig som 
bacheloroppgaven/bachelorprosjektet ferdigstilles. 
 
Praksis 
Det er langsgående praksis på PTL. Det betyr at du som student er i praksis de ukene det 
ikke er undervisning. Praksisen er beregnet til ca. 100-120 timer per semester, slik at det 
også skal være tid til selvstudium. Hver praksisplass har minst én godkjent praksisveileder. 
Sammen med praksisveileder utarbeider du plan og mål for praksisen. Praksisen har fokus 
på å utvikle dere som ledere og formidlere. Vi har fått på plass mange interessante og 
utfordrende praksisplasser, og tilbakemeldingene fra tidligere PTL-studenter er veldig gode. 
Etter å ha blitt presentert for de ulike praksisplassene allerede på første obligatoriske 
undervisningsdag, vil dere bli fordelt på ulike praksisplasser, med utgangspunkt i det dere 
har ønsket.  

Dersom noen av dere ønsker å få godkjent praksis på et alternativt praksissted, ber vi om at 
dere tar kontakt med praksisleder Petter Ekerhovd Ottersen (Petter.Ekerhovd-
Ottersen@nla.no) snarest mulig, dersom dere ikke allerede har gjort det. Kravene knyttet til 
praksisveileder og minimum praksistid er de samme. 

For studier som inneholder praksis er det krav om at det legges frem politiattest. Attesten 

må være levert og godkjent før studenten kan starte opp i praksis.  

Støtte fra Lånekassen 
Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. 
Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte 
høsten 2020 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt 
lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

Med vennlig hilsen 

Gunnar Innerdal                                                                                   Bjarte Søvde   
Avdelingsleder teologi, religion og filosofi                                      Studiekonsulent 
Gunnar.Innerdal@nla.no                                                                    Bjarte.sovde@nla.no 
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