
 

 

Til alle kirkelige tilsatte i Nidaros Bispedømme 

 
Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst 

(10studiepoeng) 
Som del av en mastergrad eller et videreutdanningstilbud 

 
Nidaros bispedømmeråd, 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 vil bli gjennomført i Trondheim fra og med 

høsten 2015. 

 

Det gir 10 studiepoeng på Masternivå og er godkjent som et emne på 

Masterprogrammet i diakoni. Forkunnskaper er en Bachelor innen helse-, sosialfag 

eller pedagogikk for de som skal bruke emnet inn i masterprogrammet i diakoni.  

Annen utdanning på minimum bachelornivå kan også kvalifisere for opptak. 

      

Emnet gir en innføring i faget kristen sjelesorg, dets egenart, mangfold, 

målsettinger og metoder. Problemstillinger fra det diakonale praksisfeltet vil bli 

drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle kontekst de er en del av, og videre 

reflektert i lys av teologi og andre fag-disipliner. Det legges vekt på forståelse av 

religions- og livssynspluraliteten som finnes i Norge i dag, og utvikling av den 

enkelte som samtalepartner med mennesker som har andre livssyn. 

 

Undervisningen vil bli lagt til Trondheim og arrangeres over tre dager i to 

omganger; 10.-12. februar og 18.-20. april.  I februar vil kurset legges i forbindelse 

med Alternativmessa som arrangeres i Trondheim, og studentene vil bli invitert til å 

besøke denne og evt. delta i samtaletilbudet som Areopagos arrangerer.  

 

Studieemnet kan være aktuelt for flere yrkesgrupper i Nidaros bispedømme. Her kan 

både prester, kateketer, diakoner og diakoniarbeidere søke om studieplass. 

 

Kostnader: 

1. Søkere som er tatt opp på masterstudiet i diakoni ved Diakonhjemmets høgskole 

(forutsetter egen søknad til høgskolen), pris kr 1800,- pr semester 

2. Søkere med bachelorgrad, som ønsker å samle studiepoeng til en annen 

mastergrad, pris kr 4000,- pr emne/10 studiepoeng. 

3. Søkere uten bachelorgrad, og som søker om å delta på emnet for sin egen 

etterutdanning, pris kr 4000,- pr emne. 

 

Tillegg for alle er kostnader til litteratur, reise og opphold. 

Det er mulig å søke egen arbeidsgiver og Nidaros bispedømme om støtte til slik 

utdanning. 

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


 

Søknadsfrist/Påmelding: 

Søknadsfrist: 22.januar 2016 

Søknad om opptak på masterstudiet må sendes til VID vitenskapelig høyskole 

(tidligere Diakonhjemmet Høgskole) 

Alle søkere må fylle ut søknadskjema som linkes her (fra hjemmesiden til Nidaros 

bispedømmeråd). 

 

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. 

 

Kontaktinformasjon: 

Studieleder Kari Jordheim, Diakonhjemmets høgskole, tel: +47 22451913 

E-mail: jordheim@diakonhjemmet.no  

 

Seniorrådgiver Britt Arnhild Wigum Lindland, tel: +47 73539125/92239478 

E-mail: bl5206@kirken.no 

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

