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Inspiring excellence, transforming lives 
through quality, impact  and care.

In ’n snelveranderende wêreld wat op 
effektiwiteit fokus, is daar ’n soeke na ’n 
relevante teologie. Vakke waaruit gekies 
kan word, sluit onder meer die volgende in:  
 • Pastorale sorg en berading
 • Narratiewe pastorale terapie
 • Gemeentestudie
 • Leierskap
 • Geloofsvorming
 • Homiletiek
 • Liturgiek
 • Missiologie

Toelatingsvereistes
 • ’n Vierjaar-B-graad in teologie (met minstens 60% vir al 

die modules op NKR-vlak 8); of
 • ’n honneursgraad in teologie (met ’n gemiddeld van 

minstens 60%); of
 • ’n nagraadse diploma in teologie (met ’n gemiddeld van 

minstens 60%).

Onderrig
Die program word in drie blokweke per jaar aangebied. 
Kontaksessies vind plaas op die Bloemfontein-kampus van die 
UV. Onafhanklike studie word van studente verwag aan die hand 
van ’n voorgeskrewe leeslys. Assessering vind deurlopend plaas 
deur die indiening van praktyk-georiënteerde werkopdragte. 

Tydperk van studie
Twee jaar

Artikulasie
Ná voltooiing van die MTh in Praktiese en Missionale Teologie kan 
’n student aansoek doen vir toelating tot die PhD in Praktiese 
Teologie. Keuring sal geskied op grond van die institusionele 
toelatingsvereistes (’n geweegde gemiddeld van 65% op NKR-
vlak 9) en voldoening aan die departementele keuringsvereistes.

Geraamde koste: Klasgelde (boeke uitgesluit)*: 2022 (Jaar 
een) R25 020 en 2023 (Jaar twee) R11 720 
* Hierdie bedrae is nie ’n kwotasie nie, maar slegs ’n beraming van 

die koste van die volledige graad (wat oor twee jaar voltooi word) 
en is gebaseer of 2021-fooie. Die UV-fooie vir 2022 word eers aan 
die einde van 2021 bekend gemaak.

Beurse
Daar is ’n beperkte aantal klein beurse beskikbaar vir 
hulpbehoewende studente. Die beurs sal ongeveer ’n derde 
van die registrasiedeposito kan dek. Stuur ’n e-pos met jou 
studentenommer aan theologybursary@ufs.ac.za vir meer 
inligting.

Onderrigtaal
Engels
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