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Semesterstart høsten 2020 for KRLE 
årsstudium ved NLA Høgskolen 
 
Velkommen til et spennende og utfordrende år som student på årsstudium i KRLE – 
kristendom, religion, livssyn og etikk ved NLA, enten du er helt ny som student hos oss eller 
fortsetter i et allerede påbegynt studieløp.  

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 
3 tirsdag 11. august kl. 1330. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 1300. Åpningen vil 
gi informasjon om studiet og studielivet. 

Etter semesteråpningen blir det matservering (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. 

Ordinær undervisning vil starte opp i løpet av uke 33 og 34. 

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

REL111 Jødedom, kristendom og islam (15 stp.) 
Emneansvarlig: Peder Solberg 
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REL112 Religion, tekst og tolkning (15 stp.) 
Emneansvarlig: Tomas Bokedal  
 

I vårsemesteret blir det undervist i emnene REL113 Religion, kultur og samfunn, REL114 
Indiske religioner og nyreligiøsitet, REL150 Livssyn og etikk og REL160 Religionsdidaktikk. 
Du skal velge tre av disse emnene til våren. 
  
Timeplaninformasjon blir lagt ut på nettsiden vår. Timeplanen vil bli oppdatert ved 
eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. 
Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

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

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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