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Semesterstart høsten 2020 for master i 
Kristendomskunnskap med spesialisering i 
teologiske emner ved NLA Høgskolen 

Velkommen til et spennende og utfordrende semester som student på master i 
kristendomskunnskap med spesialisering i teologi ved NLA, enten du er helt ny hos oss eller 
fortsetter i et allerede påbegynt studieløp.  

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.  

Studiestart for nye studenter er i uke 33. 

TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 stp.) 
Emneansvarlig:    Kåre Berge /+ 
    

TEOL303 Kristendommens historie (15 stp.) 
Emneansvarlig: Brandt Klawitter    
    

Undervises vårsemesteret 2021:  

TEOL302 Det nye testamente (15 stp.) 

TEOL304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 stp.) 

Timeplaninformasjon blir lagt ut på nettsiden vår. Den 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 masterstudiet i teologi, ring 55 54 07 00.   
Hjertelig velkommen til NLA! 

 

Med vennlig hilsen 

Gunnar Innerdal                                                                                   Bjarte Søvd 

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