
Regler for Kirkelig utdanningssenter nord/ Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin.  
 

§ 1. Senterets virksomhet 

     Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin skal gi praktisk 

kirkelig  utdanning på universitets- og høgskolenivå med henblikk på tjeneste i Den norske 

kirke som prest, diakon, kateket eller kantor. Senteret skal drive forskning, etter- og 

videreutdanning, rekruttering og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder.  

     Målet for Kirkelig utdanningssenter nords undervisning er at de som uteksamineres har de 

kunnskaper, holdninger og ferdigheter, samt den personlige egnethet som kreves for å kunne 

utøve vigslet tjeneste i Den norske kirke.  
     Senteret har en særlig forpliktelse overfor den nordnorske landsdelen og samiske og 

kvenske perspektiv. 

     Kirkelig utdanningssenter nord skal samarbeide med biskopene, øvrige kirkelige organer, 

universitetssektoren og de øvrig institusjoner som tilbyr praktisk kirkelig utdanning.  

 
§ 2. Styre 

     Kirkerådet oppnevner senterets styre som har følgende sammensetning:  

a) en biskop med en annen biskop som varamedlem,  
b) et samisk medlem med varamedlem,  

c) to medlemmer med varamedlemmer som skal ivareta folkekirkelige 

brukerinteresser, hvorav minst ett medlem fra et av de to nordligste 

bispedømmer,  

d) et medlem med varamedlem fra UiT Norges arktiske universitet,  

e) et medlem med varamedlem fra en utdanningsinstitusjon som tildeler cand.theol-

grad 

f) et medlem med varamedlem fra Kirkelig utdanningssenter nord, 

g) et medlem med varamedlem fra studentene ved Kirkelig utdanningssenter nord. 

     Forslaget til biskop fremmes av Bispemøtet. Forslag til samisk medlem fremmes av Samisk 

kirkeråd. Forslag til medlem fra UiT Norges arktiske universitet fremmes fra UiT. Forslag til 

medlem fra en utdanningsinsttusjon som tildeler cand.theol-grad fremmes av Det teologiske 

fakultet, Det teologiske menighetsfakultet og VID vitenskapelig høgskole. 

     Kirkelig utdanningssenter nord velger et medlem med varamedlem fra kollegiet og en 

studentrepresentant med vara med tale og stemmerett. Vararepresentanten for studentene 

har alltid møte- og talerett. Studentrepresentantene velges for ett år av gangen. 

     Styrets funksjonstid er fire år. Medlemmer under punkt d-f som i funksjonsperioden 

fratrer sin stilling ved gjeldende utdanningsinstitusjon trer automatisk ut av styret. På 

samme måte fratrer studenter som avslutter det studium de er oppnevnt med grunnlag i. 

     Det skal tilstrebes minst 40 % representasjon av begge kjønn. 

     Kirkerådet utpeker styrets leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmer. 

     Ved stemmelikhet i styret er leders stemme avgjørende. 

 

§ 3. Styrets oppgaver 

     Styret er senterets øverste organ og har det overordnede ansvar for den faglige og 

administrative virksomheten. 

     Styret vedtar studieplaner og eksamensreglement for de ulike deler av senterets 

virksomhet.  



     Styret tilsetter rektor og andre stillinger ved senteret. Senterets tilsatte omfattes av 

gjeldende bestemmelser om tilsatte i Den norske kirke. Styret fastsetter nærmere regler om 

framgangsmåten ved tilsetting (tilsettingsreglement). 

     I samsvar med de regler for økonomiforvaltning som Kirkemøtet og Kirkerådet vedtar, 

forvalter styret de midler som Kirkerådet stiller til dets disposisjon. 

     Styret avgjør klagesaker vedrørende rektors vedtak om opptak og sensur. 

     Styret utfører for øvrig de oppgaver det blir pålagt av Kirkerådet. 

 
§ 4. Rektor 

     Den som tilsettes som rektor må være vigslet til tjeneste i Den norske kirke.  

     Rektor er daglig leder av senterets faglige og administrative virksomhet innenfor de 

retningslinjer og fullmakter som styret gir. 

     Rektor treffer vedtak om opptak og sensur, i samsvar med studieplan og 

eksamensreglement fastsatt av styret. Rektors vedtak i slike saker kan påklages til styret.1  

 

§ 5. Ikrafttredelse  

     Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer og erstatter reglene gitt ved forskrift 

26. juni 1998 nr. 607 om Det praktisk-teologiske seminar slik de gjaldt for Kirkelig 

utdanningssenter nord. 

 
§ 6. Endring i reglene 

     Kirkerådet kan vedta mindre endringer i reglene. 

 

 

                                                           
1 jf § 3, 5. ledd 


	Regler for Kirkelig utdanningssenter nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin.

