
 

 

Desentralisert masterprogram i diakoni 

tilbys fra høsten 2015 i Trondheim 

 

Har du vurdert å begynne på en master i diakoni, og synes det vil være enklere for deg 

å gjøre dette i Trondheim enn å ta hele studiet i Oslo?  

Nidaros bispedømme, Diakonhjemmets Høgskole, Diakonforbundet Nidaros Stift og Kirkelig 

fellesråd i Trondheim har etablert et samarbeid om en Master i diakoni på deltid, med 

aktuelle studieemner som også kan tas separat som del av annen mastergrad, eller som 

generell faglig kompetanseoppbygging. Undervisningen vil foregå for det meste i Trondheim, 

men også i Oslo. 

Masteren ii diakoni er et samarbeid mellom Diakonhjemmet Høgskole. 

http://www.diakonhjemmet.no/DHS/Studier/(filterOptions)/2 

Studiet gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle 

ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakon.  

Jobbmuligheter etter studiet 

Den norske kirke krever master i diakoni som kvalifikasjonskrav til diakonstillinger. Med 

master i diakoni kan du søke diakonstilling i Norge, eller reise utenlands og gjøre en 

forskjell.. Du har mulighet å jobbe i en rekke menigheter og prosjekter innenfor og utenfor 

Den norske kirke, i diakonale institusjoner, i frivillige og ideelle organisasjoner med bistand 

og diakoni, nasjonalt og internasjonalt. 

Søknad til masterstudiet i diakoni 

Studenter som ønsker å ta fullt masterstudium i diakoni må søke Diakonhjemmets høgskole 

om opptak før søknadsfristen som er 22. januar 2016. Studiet tas ved Diakonhjemmet 

Høgskole. Les mer om studiet. Det vil bli muligheter å ta studieemner både i Oslo og 

Trondheim, avhengig av ønsket progresjon i studiet. 

Studenter med årsstudium i diakoni kan ta en innpasningsprøve for tidligere utdanning 

tilsvarende 30 studiepoeng. 

 

Søknad til separate studieemner 

http://www.diakonhjemmet.no/DHS
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/
http://nidarosdiakon.info/
http://www.diakonhjemmet.no/DHS/Studier/(filterOptions)/2
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=248542&p_dimension_id=156422&p_menu=42374


 

De desentraliserte masteremnene vil bli kunngjort fra semester til semester. Dersom man 

søker opptak på enkeltemner, kan disse innpasses i det totale masterprogrammet senere 

hvis det blir aktuelt.  

Våren 2016 vil studieemnet Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst bli arrangert 

10.-12. februar og 18.-20 april 2016. Det er et emne på 10 studiepoeng i mastergraden i 

diakoni, men kan også søkes benyttet i andre relevante mastergrader. 

Kostnader:  

1. Søkere til et helhetlig masterstudiet i diakoni med mulighet til å ta deler av utdanningen i 

Trondheim. Pris kr 1800,- pr semester. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur, reise 

og opphold. 

2. Søkere med bachelorgrad, som vil ta moduler på masternivå med studiepoeng som kan 

bygges sammen med andre emner i en mastergrad i diakoni eller en annen mastergrad. Pris 

kr 4000,- pr emne/10 studiepoeng. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur, reise og 

opphold. 

Den enkelte søker må ta opp med sin arbeidsgiver om det er mulig å søke om økonomisk 

støtte til slik utdanning. Det kan også søkes om støtte til utdanning fra Nidaros bispedømme. 

Se nærmere om økonomisk støtte på Diakonforbundets hjemmesider. 

Evt permisjon fra egen stilling må avtales med egen arbeidsgiver. 

Søknadsfrist: 

Felles søknadsfrist for alle søkerkategoriene er 22. januar 2016. 

Påmelding: 

Alle søkekategorier må fylle ut søknadskjema på hjemmesiden til Nidaros 

bispedømmekontor (link). 

Kontaktinformasjon: 

Studieleder Kari Jordheim, Diakonhjemmets høgskole: 
E-mail: jordheim@diakonhjemmet.no 
 
Seniorrådgiver Britt Arnhild Wigum Lindland, Nidaros bispedømmeråd 
E-mail: britt.arnhild.lindland@kirken.no 

http://www.diakonhjemmet.no/DHS
http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/
http://nidarosdiakon.info/
mailto:jordheim@diakonhjemmet.no
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