Studieprogram: Kristendom m RLE/ Bachelor i Praktisk teologi
Kode/emne/studiepoeng KRLE 113: Kristendommens Historie (10
studiepoeng)
Dato: Tirsdag 10. 2.2015

kl. 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten
Gjør rede for den katolske kirke med vekt på dens syn på sakramentene.

Eller
Gjør rede for pietismen med spesiell vekt på innflytelse i Norge

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva var skolastikken?
2) Hva gikk Augustins strid med Pelagius ut på?
3) Hvem var August Hermann Francke, og hva er han kjent for?
4) Hvordan oppsto reformasjonen i England?

Tid: 4 timer

Studieprogram: KRLE100 Kristendomskunnskap med RLE /
Bachelor i praktisk teologi
Kode/emne/studiepoeng: KRLE114 Kristen tro (10 studiepoeng)
Dato: Fredag 13. 2.2015

kl.09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Gjør rede for og drøft ulike konfesjonelle dåpssyn
Eller
Gjør rede for og drøft den kristne bekjennelse til en treenig Gud

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Forklar kort hva vi forstår med luthersk toregimentslære
2) Forklar kort hva vi forstår med utilitarisme
3) Forklar kort hva begrepet terapeutisk tilbakeholdenhet dreier seg om
4) Gi en kort definisjon eller forklaring av begrepet kristen spiritualitet

Tid: 4 timer

Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi
Programfag: PRA 203 Ledelse og menighetsutvikling (5 studiepoeng)

Dato: 10. februar 2015

kl 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver:

Enten
Tian Sørhaug sier i sin bok ”Om ledelse” at to helt sentrale lederoppgaver er å bære fram
organisasjonens retning og å binde dens interne vold. Gjør rede for innholdet i disse to
begrepene og drøft hvordan Sørhaugs syn på ledelse adskiller seg fra den
tradisjonelle ”management-litteraturen” representert ved Morten Berg. Gi eksempler på hva
de to begrepene Sørhaug nevner kan representere i en menighet.

Eller
Hersey and Blanchard har utviklet en teori om situasjonsbestemt lederskap. Gjør rede for
innholdet i deres teori og drøft styrker og svakheter ved teorien. Vurder og gi eksempler på
hvilke lederutfordringer og situasjoner som en leder av en menighet kan møte som dekkes av
de alternative løsningene i teorien.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1.
2.
3.
4.

Hva handler menighetens to dimensjoner og dens doble kontekst om?
Angi noen grunner for og mot planlagt menighetsutvikling?
Redegjør kort for ulike metodiske tilnærminger til faget menighetsutvikling.
Redegjør kort for Kristi-kropp-metaforens betydning for menighetstenkning og
menighetsutvikling.

Tid: 4 timer

Studieprogram: Bachelor i praktisk teologi
Kode/emne/studiepoeng: TEOL203 Bibelvitenskap (10 studiepoeng)
Dato: tirsdag 10.2.2015

kl. 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver:

Enten
Gjør rede for og drøft hovedtrekk i kristen etikk iflg. Paulus.

Eller
Gjør rede for hvordan Paulus så på Jesus (dvs. hvem Jesus var), og drøft spesielt hvordan
Paulus tolket Jesu død og oppstandelse.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva menes med ”deuteronomistisk teologi”?
2) Hva menes med ”exodusmotivet”?
3) Hva betyr gudsnavnet Jahve?
4) Nevn de viktigste paktene i Det gamle testamentet

Tid: 4 timer

