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

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 refleksjonsnotater (á 500 ord)
• 3 refleksjonsnotat (á 500 ord) innen tema
valgt fra loggboken for praksis
Evalueringen i emnet gjøres som bestått/ikke
bestått.

Arbeidskrav

•
•
•

Omfang
Forutsetning

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
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Emnebeskrivelse
PRA1020 Praksis II bygger på PRA1010 Praksis I og forutsetter at dette faget er gjennomført.
PRA1020 innledes med modul 4 som følger opp de 3 modulene fra PRA1010, som gir en introduksjon
til praksisfeltet.
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.
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.
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