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Semesterstart våren 2021 for studier på master i 
kristendomskunnskap ved NLA Høgskolen 
 

Velkommen til et spennende og utfordrende semester som student på master i 

kristendomskunnskap ved NLA, enten du er helt ny hos oss eller fortsetter i et allerede 

påbegynt studieløp.  

Du inviteres til en online zoom spørretime 4.januar kl.12-13. Mandag 11.jan kl 12-13 i 
Auditorium 5, blir det gitt nødvendig informasjon til nye studenter. Det er viktig å tilegne 
seg denne informasjon tidlig, både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over 
studiet allerede ved semesterstart.  Samling vil bli avholdt digitalt om det blir påkrevd pga. 
korona-restriksjoner. 

Plan for undervisningen på masternivå ser slik ut våren 2021: 

TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning (15 stp.) 

Timeplan:https://cloud.timeedit.net/nla/web/pub1/riq0Yy66566ZX4QZ1550g0ZQ6Q05605Q37Z525
YQ66oY707gQpqZo6Qo.html        

TEOL304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 stp.)  
Timeplan:https://cloud.timeedit.net/nla/web/pub1/ri157603g6605QQ0g5QY5Y60ZQ62X774Z60Y52
0yZ55Qo1p.html       

Undervises i høstsemesteret:  

TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 stp.) 

TEOL303 Kristendommens historie (15 stp.) 

Timeplaninformasjon blir lagt ut på Canvas og i TimeEdit. Den vil bli oppdatert ved 
eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene.  
 
I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om 

den informasjon som legges ut på Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli 

kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering. Eksamensinformasjon 

finnes på Studentweb.  

Informasjon om semesterregistrering, brukerkonto etc. finner du her: 

https://www.nla.no/for-studenter/verktoy-og-brukerstotte/  
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Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  

Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. 

Søknadsfristen for å få støtte våren 2021 er 15. mars. Oppgi navnet på din utdanning og NLA 

Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående kristendomsstudiet, ta gjerne kontakt med avdelingsleder 

Gunnar Innerdal eller studiekonsulent Bjarte Søvde. 

Hjertelig velkommen til NLA! 

 

Med vennlig hilsen 

Gunnar Innerdal 

Avdelingsleder teologi, religion og filosofi 

Gunnar.Innerdal@nla.no 

 

Bjarte Søvde 

Studiekonsulent  

Bjarte.sovde@nla.no 
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