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UTVIKLE
DITT LEDERSKAP OG
DIN FORSAMLING
Høyskolen for Ledelse og Teologi, Örebro Teologiske Högskola og Ansgar
Teologogiske Høgskole inviterer deg til å bli student på masterprogrammet
Master i ledelse og menighetsutvikling.
Dette masterprogrammet har fokus
på lederskapets, spiritualitetens og
forkynnelsens betydning for at menigheter skal kunne utvikles og vokse.
Sammen med et bredt utvalg av svært
godt kvalifiserte forelesere og lærere fra
hele Skandinavia tilbys du muligheten til
å bearbeide en leders utfordringer i vår
tid og reflektere over hvilke forutsetninger som er nødvendige for indre og ytre
menighetsvekst.

LITT OM MASTERPROGRAMMET
Masterprogrammet gir totalt 120 studiepoeng – og er toårig om du studerer på
full tid. På halv tid beregnes fire år.
Første del av utdannelsen består av obligatoriske kurs på totalt 60 studie-poeng.
Andre delen av programmet består av
skriving av en masteroppgave på 60
studiepoeng. Alternativt kan du skrive en
30 poengs oppgave, mot at du dekker inn
30 poeng med valgbare kurs enten tatt
i tilknytning til masterprogrammet (se
kursoversikt under) – eller dekket inn av
kurs du velger ved andre høyskoler eller
universiteter.

Faglig sterkt, relevant i
den nordiske konteksten,
og relasjonelt givende for
et langt liv i tjeneste.”
Øystein Gjerme

OBLIGATORISKE
KURS
(alle 10 studiepoeng)

Menighetsutvikling og den misjonale
menighet

Vitenskapsteori og metode
Dette kurset vil lære deg hva en vitenskapelig tenkemåte består i og hvordan
forskning i praksis gjennomføres ut fra
ulike metoder. Målet med kurset er å lære
deg hvordan du kan skrive din masteroppgave basert på egen forskning.

Dette kurset vil i hovedsak handle om å
gi faglig begrunnede svar på spørsmålet
om hvordan en menighet kan bli det den
er kalt til å være og å gjøre det den er kalt
til å gjøre.

VALGFRIE KURS

Ledelse, lederutvikling og etikk

Endringsforkynnelse (transformativ
forkynnelse)

I dette kurset vil du få innblikk i teorier
og metoder for lederskap og utvikling. Du
blir også gitt muligheten til å reflektere
over ditt og andres lederskap – og til å
utforme et program for lederutvikling i
din egen menighet.

Den hellige ånd, spiritualitet og
menighetsutvikling
Dette kurset vil ha fokus på hvordan
ledere kan utvikle en dyp og bærekraftig
spiritualitet og hvordan vi kan gi rom
for Den hellige ånd i vårt lederskap og
menighetsutviklende arbeid.

Bibelforståelse og formidling i et
menighetsutviklende perspektiv
Målet med dette kurset er at du skal få
trening i å bruke Bibelen for å lede og
utvikle menigheten gjennom forkynnelse
og bibelundervisning. Tekstarbeid vil
derfor stå sentralt i kurset.

Endringsledelse og endringsprosesser i menighet
Målet med kurset er å gi deg verktøy
til å analysere menigheters behov for
endringer og de organisatoriske og
lederskapsmessige forutsetninger for
endringer. Kurset vil også ha fokus på
hvordan forandringer kan gjennomføres
i praksis.

(alle 10 studiepoeng)

Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign
Menighetsplanting med praktisk orientering
Ledelse av barn og unge
Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg
i menighetsutvikling
Kristent lederskap i en tverrkulturell
kontekst

LITT OM MASTERAVHANDLINGEN
Du kan altså enten skrive såkalt «stor»
masteravhandlingen på 60 studiepoeng,
eller en «liten» på 30 studiepoeng.
Masteravhandlingen gir deg mulighet for
å grave dypere i et emne eller en relevant
problemstilling som du som leder er
opptatt av eller som er viktig i den
sammenheng du er engasjert i.
Fullført master i ledelse og menighetsutvikling vil kunne gi deg grunnlag for
videre doktorstudier (Ph.D.).

Studiet lar liv og lære gå hånd
i hånd. Jeg vil anbefale studiet
til alle som jobber, eller kunne
tenke seg å jobbe innenfor
kirkelige sammenhenger.”
Rebekka Dvergastein Dahle

UNDERVISNINGSFORM
Det arrangeres intensive undervisningsuker for
de ulike emnene i Oslo, Örebro og Kristiansand.
Undervisningen består av forelesninger, dialoger og
samtaler. Til enkelte emner er det arbeidskrav som
studentene forventes å ha gjort på forhånd.

VURDERINGSFORMER
Det er ulike eksamensformer, innlevering av
emneopp- gaver + emneprøve eller skriftlig skoleeksamen (skriftlig eksamen kan arrangeres på ulike
steder samtidig).

HAR DU FLERE SPØRSMÅL?
Kontakt seksjonsleder Øyvind Skjegstad, 400 21 648
eller e-post skjegstad@ansgarskolen.no

MER
INFORMASJON?
Ønsker du mer informasjon
om studieprogrammet, kan
du gå inn på hjemmesidene
til Høyskolen for Ledelse og
Teologi, Örebro Teologiska
Högskola eller Ansgar Teologiske Høgskole.

HVORDAN
SØKE?
Du finner skjema for søknad
på www.ansgarhogskole.no
Søknadsfrist 1. august
(fortløpende opptak).

www.ansgarhogskole.no | www.orebromissionsskola.se |

www.hoyskolen.org

