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PRA1020 Praksis II (10 stp/ECTS)
Studieprogram
Emne
Evalueringsform

Omfang
Forutsetning

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Halvårsstudium i misjonsforståelse (30 stp/ECTS)
PRA1020 Praksis II (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
• levere 2 fastsatte og 5 selvvalgte
refleksjonsnotat (á 500 ord)
• organisere praksis gjennom loggbok og
emnerefleksjon
• delta i mentorsamtaler
• delta i praksisgrupper
Til sammen 280 timer
PRA1010 Praksis I (gjelder ikke halvårsstudium i
misjonsforståelse)

Læringsutbytte
Studier i emnet har som målsetting å gi følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studiet skal gi kunnskap om:
• praksisstedets historie og egenart
• praktisk gjennomførbar ledelse på praksisstedet
• strategisk ledelse
• åndelige formasjon
Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens evne til:
• selvledelse
• å organisere, gjennomføre og videreutvikle arbeid på praksissted
• strategisk planlegging
• å bedømme situasjoner og treffe beslutninger som møter de konkrete utfordringene
• å anvende teoretisk kunnskap i konkrete situasjoner
• å utvikle åndelig praksiser og lederskap
• å utvikle åndelige disipliner
Generell kompetanse
Studiet skal gi studenten:
• evne til ledelse og gjennomføring av arbeidsoppgaver i tilknytning til praksisfelt
• øvelse i praktisk – teoretisk refleksjon i tilknytning til arbeidsoppgaver og relasjon til andre
mennesker på praksissted
• evne til å identifisere behov og til å prioritere mellom dem
Emnebeskrivelse
PRA1020 Praksis II bygger på PRA1010 Praksis I og forutsetter at dette faget er gjennomført. Dette
gjelder ikke for de som tar praksis som en del av halvårsstudium i misjonsforståelse. PRA1020
innledes med modul 5 som følger opp de 4 modulene fra PRA1010, som gir en introduksjon til
praksisfeltet.
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Hver student velger i samarbeid med studieveileder, egnet praksissted. Arbeidsformen skal være
individuell og studenten velger tema for sine refleksjonsnotat ut fra et læringsbehov. Dette synliggjøres
i loggbok, arbeides med i refleksjonsnotat, mentorsamtaler, praksisgrupper og evalueres i
emnerefleksjon.
For dem som tar PRA1020 Praksis II som en del av halvårsstudium i misjonsforståelse, innledes faget
med en modul som vektlegger forberedelse til utøvende misjonspraksis.
Det er viktig at praksis skal gi anledning til å få ledelseserfaring på forskjellige nivå og i et variert sett
av oppgaver.
Se for øvrig praksismanualen og loggbok for nærmere beskrivelse av praksis.
Undervisningsform
Praksisen skal utgjøre til sammen 280 timer fordelt på modulundervisning, refleksjonsnotat,
egenstudier, mentorsamtaler, praksisgrupper, møte med studieveileder og utøvende praksis.
Utøvende praksis utgjør 10 timer i uka over 20 uker.
Pensumslitteratur:
Selvvalgt litteratur tilsvarende 400 sider i tilknytning til refleksjonsnotat. Litteraturen må
godkjennes av faglærer.
Studenter som tar PRA1020 som misjonspraksis, skal lese følgende litteratur:

Aano, Kjetil, Her gjeld det å halde ting saman! Forkynning, diakoni og rettferd i eit teologisk
perspektiv. i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 1-2/2010: ss.41-45. (5 sider)
http://egede.mf.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2010_1-2_Aano.pdf
Aano, Kjetil Er norsk misjon fortsatt laga? Norsk misjonsengasjement og vegen videre , i Norsk
tidsskrift for misjonsvitenskap 3/2014 ss.217-228. (11 sider)
http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2014_4_Aano.pdf
Døhlie, Elsa og Gurid Aga Askeland, (red.) (2006): Internasjonalt sosialt arbeid – innsats på andres
arena. Oslo: Universitetsforlaget. Ss.41-54, 105-119, 185-196 (38 sider), kompendium.
Jenkins, Philip, The Present and Future of World Christianity, i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap
2/2015 ss.67-83. (16 sider)
http://egede.mf.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2-2015_Jenkins.pdf
Lingenfelter, Sherwood and Mayers, Marvin (2016). Ministering Cross-Culturally. A Model for Effective
Personal Relationships. Grand Rapids, MI: Baker Academic, s. 1-114 (113 sider).
NORME (2009): Codes of Conduct - Retningslinjer for norske misjonsorganisasjoner med
internasjonalt engasjement. NORME.org (5 sider)
http://norme.no/om-norme/retningslinjer
Redse, Arne (2011): Religionsfridom, toleranse og misjon, i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 34/2011: ss. 248-265. (17 sider)
http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2011_3-4_Redse.pdf
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I tillegg kommer 200 sider selvvalgt litteratur, gjerne noe om landet studenten skal til. Følgende
litteratur er pensum i PAL1140 Misjon, kirke og samfunn. Hvis studenten ikke har tatt dette faget før
PRA1020 med misjonspraksis, så må dette leses under PRA1020:
Lausanne Movement (2010): Cape Town-Erklæringen. Lausanne.org
https://www.lausanne.org/nb/cape-town-erklaeringen-2/cape-town-erklaeringen (41 sider)
Evalueringsform

Studiekrav
Studenten skal:
• levere to fastsatte refleksjonsnotater (á 500 ord)
• levere 5 refleksjonsnotat (á 500 ord) innen tema valgt fra loggboken for praksis (samtalen
om refleksjonsnotatene skal skje med mentor og praksisgruppe)
• organisere praksis gjennom loggbok og emnerefleksjon
• delta i mentorsamtaler
• delta i praksisgrupper
Vurdering
For å bestå emnet må studenten har fullført alle studiekravene. Evalueringen i emnet gjøres som
bestått/ikke bestått.
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