Søknad om opptak ved Kirkelig utdanningssenter nord
Praktisk-kirkelig årsstudium - Søknadsfrist: 15. april og 1. november
Sett kryss for studieretning:
Diakoni

PK I
PK II
Master

Kateketikk

PK I
PK II

Kirkemusikk

Årsstudium i
kirkemusikk

Praktikum prest

PK I
PK II

Fødselsnummer
Etternavn

Fornavn/Mellomnavn

Adresse
Postnr

Poststed

Telefon priv./ mobil

Det er nødvendig med internett-tilgang for å gjennomføre studiet ved KUN
Ja, jeg har internett-tilgang
Min e-postadresse er: ______________________________@________________________________
Grunnutdanning ut over eksamen artium
Utdanningssted, fag, studiepoeng og år

Relevant tidligere praksis (etter grunnutdanning):
Stilling
Sted

Tidsrom

Hvor lenge

Andre opplysninger: se baksiden av skjemaet.

……………………………………….
Sted, dato

……………………………………………
Underskrift

Legg ved attesterte kopier av vitnemål. Se opptakskrav på vedlegg.
Sendes Kirkelig utdanningssenter nord, Breivika, 9037 Tromsø

Har du påbegynt praktisk-kirkelig utdanning ved annen institusjon i Norge eller utlandet uten
å ha fullført?
ja nei
Hvis ja: Hvilken institusjon?_________________________________________________
Har du vært gjenstand for egnethetsprøving for prest/diakon/kateket/kantor-tjeneste i annet
kirkesamfunn enn Den norske kirke?
ja nei
Hvis ja: Hvilket kirkesamfunn?________________________________________________
Hvis du har svart ja på et av disse spørsmålene, vil vi innhente referanse fra tidligere praktiskkirkelig studiested eller kirkesamfunn.
Dersom du ønsker å reservere deg mot innhenting av referanse, vær vennlig å skrive under
her:________________________________.

Andre opplysninger:

Opptakskrav for studier ved Kirkelig utdanningssenter nord
Generelt
Søkere skal være medlem av Den norske kirke. Det kan, med bakgrunn i formålet for
utdanningssenteret, gis dispensasjon fra kravet om medlemskap.
For opptak kreves generell studiekompetanse. Opptakskravene for de enkelte yrkesgrupper er
fastsatt med bakgrunn i eksamensreglement og ut fra de kirkelige tjenesteordningene. For
utenlandske studenter er det ulike krav til norskkunnskaper, avhengig av om en kommer
innenfor eller utenfor EØS området. Generelt gjelder opptakskrav for samordna opptak. Ta
kontakt med KUN.
For studieretning diakoni
For opptak kreves bachelor, cand.mag eller tilsvarende (minst 3 års varighet/ 180 studiepoeng)
innen helse-, sosialfag eller pedagogikk.
Styret kan etter søknad dispensere fra disse opptakskravene på PKI dersom søker innehar en
diakonal stilling i menighet/institusjon.
For studieretning kirkemusikk
For opptak kreves Bachelor i musikk med orgel som hovedinstrument, alternativ annen
musikkfaglig bakgrunn eller grunnutdanning, som godkjennes av KUNs styre. Godkjent
opptaksprøve for alle eksterne søkere som ikke har bachelor i musikk med orgel som
hovedinstrument.
For søkere som studerer ved Universitetet i Tromsø, det kunstfaglige fakultet og har orgel som
hovedinstrument, kreves fullført 2 første studieår (1. avdeling)
Studenter som tas opp på studiet på grunnlag av realkompetanse eller utdanning fra utlandet, må
få sin utdanning ekvivalert med norsk kirkemusikkutdanning for å bli kantor.
For studieretning kateketikk
For PKI: Grunnutdanning allmennlærer (2 år) eller tilsv., KRL 30 studiepoeng (kan tas parallelt).
For PKII: Opptakskravene for master i tilpasset opplæring (didaktikk) – kateketvarianten ved
Universitetet i Nordland gjelder: Minst tre-årig allmennlærerutdanning med minst 30 studiepoeng
RLE/kristendom og PKI, eller minst tre-årig faglærerutdanning med minst 50 studiepoeng
RLE/kristendom og PKI. PKI må være bestått for opptak på PKII.

For studieretning prest (praktikum)
Opptakskrav på PKI, studieretning prest er 60 studiepoeng teologi/kristendom.
Opptakskrav på PKII (tilsvarende avsluttende praktikum) er bestått PKI eller tilsvarende ved
MF, Misjonshøgskolen eller Praktisk teologisk seminar ved Universitetet i Oslo. Dessuten 60 stp.
teologi på masternivå ved IHR eller tilsvarende, eller positivt vedtak i Kirkerådets
evalueringsnemnd om ekvivalering til teologi. Bestått PKII forutsetter bestått master eller den
teoretiske delen av profesjonsstudium teologi eller tilsvarende. Unntaket fra dette er studenter
med positivt vedtak i Kirkerådets evalueringsnemnd, (jfr. Forskrift for menighetsprest § 4 og § 5).
Styret kan etter søknad i noen tilfeller dispensere fra opptakskravene.

