Master

Søknad om opptak til videreutdanning på masternivå ved
MF vitenskapelig høyskole
Fødsels- og personnummer: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ (11 sifre)
Navn:______________________

_________________ ____________________________

(etternavn)

(fornavn)

Adresse:_____________________

(mellomnavn)

_________________ ___________________________

(gate/vei)

(postnr.)

Telefon:__________________

(poststed)

_________________

(privat)

(mobil)

E-post:________________________________________
Velg ett av følgende alternativer:

 Jeg vil motta evt. beskjeder/purringer med denne e-posten
 Jeg ønsker alle henvendelser pr. post til adressen ovenfor

Studieprogram
 Erfaringsbasert
masterstudium i praktisk teologi

Opptakskrav
−
−

−

 Masterstudium i klinisk
sjelesorg (PKU)

−
−

graden cand. theol. eller tilsvarende.
minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er
relevant praksis
fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi /
kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad
med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen.
normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste.
Forutsetning for opptak er bestått PKU501 med anbefaling om videre
studier i masterprogrammet.

Har du studier/videreutdanning fra tidligere som kan innpasses som del av masterstudiet (og som ikke er del av
selve opptaksgrunnlaget), søker du om dette på eget skjema som ligger på våre hjemmesider (”Søknad om
godkjenning…”). For masterstudiene i klinisk sjelesorg og erfaringsbasert masterstudium i praktisk teologi, kan
dette være tidligere PKU-kurs, evt. annen videreutdanning (for eksempel i regi av Presteforeningen).

Vedlegg
Dokumentasjon på relevant grad (vitnemål)
Dokumentasjon på relevant yrkespraksis med angivelse av stillingsbrøk for ansettelsesforhold
Evt. søknad om godkjenning/innpassing av eksterne studier (skjema lastes ned fra www.mf.no/opptak)

Husk:

•
•
•

attesterte kopier (”rett kopi”-stempel og underskrift fra offentlige kontorer eller lignende)
Fødsels- og personnummer må framgå av vedlagt dokumentasjon
dokumentasjon på eventuelle navneendringer (fødsels- og personnummer må framgå også her)

Jeg bekrefter å ha satt meg inn i
gjeldende opptakskrav og
studieplan. Se www.mf.no/studier
Søknadsskjema er utfylt i samsvar
med dette.

Sted

Dato

Underskrift

Søknaden sendes:

Søknadsfrist:

MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144, Majorstuen, 0302
Oslo

Løpende opptak

