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STUDENTBYEN
STAVANGER
Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en 
riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og 
energiselskaper har sitt hovedkontor her. Men Stavanger er likevel 
mye mer enn ”oljå”.

Vi kan vel så gjerne snakke 
om Stavanger som kultur- 
og festivalbyen. Hvert år 
arrangeres ulike festivaler i 
gatene og på byens mange 
scener. 

Byen har alle de tilbudene 
man forventer å finne i en 
storby, men småbysjarmen 
med koselige kafeer og ulike 
nisjebutikker i trange gater er 
fremdeles fremtredende.

Stavanger er studentenes by. 
Foruten Misjonshøgskolen, UiS 
og BI, har flere andre høgskoler 
avdelinger i byen. 

Antallet studenter i regionen 
anslås å være 10.000. Disse 
setter sitt preg på byen 
gjennom ulike studentfestivaler 
og arrangement, som Fadder 
og Ugå. Studentene har også 
sitt eget kulturhus, Folken, som 
tilbyr et variert program året 
rundt. 

Du er velkommen til 
å finne din plass i 
studentbyen Stavanger. 

Foto: M
arie Von K

rogh
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STUDENTLIVET 
PÅ CAMPUS
Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig, og ikke 
minst sosialt. Husk at studieårene ikke bare handler om fag, men også 
om modning og utvikling.

På MHS møter du studenter 
fra hele verden. Stemningen i 
kantina er lett og ledig. Her skal 
det være mulig både å fortelle 
om konserten du var på i helga, 
og å få en litt mindre formell 
prat med en av foreleserne om 
dagens undervisning.

Misjonshøgskolen har god 
tilgang på lesesalsplasser. 
Biblioteket har en stor samling 
fagbøker, og bibliotekets ansatte 
hjelper deg gjerne med å finne 
frem til det du leter etter. 

Vi har også et stort og 
spennende misjonsarkiv som 
trekker forskere fra hele verden.

Studentrådet på skolen jobber 
aktivt for at du som student skal 
trives sosialt, og for at du skal 
få den faglige oppfølgingen du 
har krav på. 

Når studiedagen er over 
har studentene flere tilbud 
på Campus: Du kan delta 
i noen av aktivitetene til 
studentidrettslaget, 

eller du kan ta en kopp kaffe, 
se en film eller bare slappe 
av i en av de gode sofaene i 
studentenes eget velferdsrom.
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Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning 
i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. 
Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

MISJONSHØGSKOLEN
--- et globalt knutepunkt

Studentene våre kommer fra 20 
land og fra fem kontinenter. Som 
student hos oss har du også  
muligheten for studieopphold i 
Asia, Afrika, Europa, 
Sør-Amerika og Nord-Amerika. 
Vi jobber kontinuerlig 
med å få på plass gode 
utvekslingsavtaler for våre 
studenter. Det internasjonale 
miljøet preger skolen på flere 
måter. Det skaper møteplasser 
og gir rom for spennende 
samtaler på tvers av kulturelle 
og språklige grenser. 

Det er like naturlig å høre 
swahili og fransk i kantina, som 
engelsk og norsk.

Misjonshøgskolen ble grunnlagt 
i 1843, og er den tredje eldste 
institusjonen for høyere 
utdanning etter Krigsskolen 
(1750) og Universitetet i Oslo 
(1811). Skolen er i dag en privat 
vitenskapelig høgskole som 
tilbyr studier på bachelor-, 
master- og PhD-nivå. Vi 
har om lag 350 studenter. 
Misjonshøgskolen kjennetegnes 

av et miljø der nærheten 
mellom studenter og lærere 
inspirerer til studier og gode 
diskusjoner. 

Misjonshøgskolen er lokalisert 
i kort avstand til Stavanger 
sentrum, rundt en grønn lunge 
i bydelen Kampen. Mange 
setter pris på kombinasjonen 
av rolige omgivelser og et 
pulserende byliv. Samtidig er 
det bare en kort spasertur 
til flotte naturområder rundt 
Stokkavannet og Mosvannet.
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Mennesker har gjennom hele 
historien forholdt seg til guder 
og andre makter. I dagens 
samfunn er religion og livssyn 
høyst aktuelt. For mange 
er kristen tro og tradisjon 
sammen med humanistiske 
verdier grunnlaget for den 
norske identiteten. Samtidig er 
befolkningen i dagens Norge 
i stor grad sammensatt av 
grupper med andre tradisjoner 
og religiøse tilknytninger.
Årsstudiet i K/RLE gir en bred 
og grunnleggende innføring i 
religion og livssyn. Du kan velge 
å fordype deg i kristendommen, 

Årsstudium i
kristendom/rle

eller i andre religioner. 
Studiet gir et utfordrende møte 
med ulike religioner og livssyn. 
Studiet tilbys i samarbeid med 
Universitetet i Stavanger (UiS).

MULIGHETER
K/RLE er første året både 
i en profesjonsutdanning i 
teologi, i vår nye bachelorgrad 
i kristendom, ledelse og 
menighetsutvikling, og i 
bachelorgraden i religion, kultur 
og globalisering. 

Studiet kan tas som et 
selvstendig årsstudium. 

Et årsstudium i K/RLE er 
relevant for ulike yrker innen 
samfunn, kirke og skole. 
Noen velger å la årsstudiet 
inngå som en del av en 
lærerutdanning.

OMFANG1 år/60 studiepoengOPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.
SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Sissel Gjøvikli.
Telefon: 51516233
E-post: sissel.gjovikli@mhs.no



LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Maria Tendenes.
Telefon: 51516282
E-post: maria.tendenes@mhs.no
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Årsstudiet i IKGS gir deg en 
bred og grundig innføring i 
interkulturell kommunikasjon, 
kulturforståelse, globalisering 
og global etikk. Studiets 
fokus er dynamikken som 
oppstår når enkeltindivider og 
organisasjoner skal samarbeide 
på tvers av kulturelle, 
geografiske og økonomiske 
skillelinjer. Det inngår en 
måneds studieopphold hos en 
av våre samarbeidspartnere i 
Asia eller Afrika. Tidligere har 
studentene vært i Uganda, 
Thailand og på Madagaskar. 
Dette studieoppholdet er lagt 

Årsstudium i 
interkulturell kommunikasjon 
& globalt samarbeid

til november/desember og 
inneholder både undervisning 
og feltarbeid. Du vil få noe 
ekstra støtte av Lånekassen 
til studieoppholdet, men du 
må likevel regne med ekstra 
kostnader knyttet til turen. 
Prisen anslås til 20-25.000 
kroner

MULIGHETER
Studiet kan tas som et 
selvstendig årsstudium, eller 
det kan inngå inn en treårig 
bachelorgrad. Med ferdig 
bachelorgrad kvalifiserer du 
til opptak for vår mastergrad 

i globale studier. Gjennom 
studiet får du kunnskap som 
er etterspurt i ulike deler av 
arbeidslivet, både i offentlig og 
privat sektor. Det er flere som 
tar årsstudiet i IKGS i tillegg til 
annen fagutdannelse.

OMFANG1 år/60 studiepoengOPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.
SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april
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Hvis du har interesse for 
de sosiale, politiske og 
kulturelle prosessene som 
former samfunnet rundt oss, 
er årsstudiet i samfunnsfag 
noe for deg. Emner som 
sosialantropologi, globalisering 
og utvikling, kulturstudier 
og sosiologi hjelper deg til 
å analysere og forstå disse 
prosessene. 

Det globale samfunn vil ha 
en sentral plass i årsstudiet, 

Årsstudium i 
samfunnsfag

samtidig som det norske 
velferdssystemet og det 
flerkulturelle Norge også vil bli 
studert og diskutert.

MULIGHETER
Studiet kan tas som et 
selvstendig årsstudium, eller 
det kan inngå i en treårig 
bachelorgrad. Med ferdig 
bachelor kvalifiserer du til 
opptak for vår mastergrad i 
globale studier. Noen velger å 
bruke årsstudiet som en del av 

en lærerutdanning. Gjennom 
studiet får du kunnskap som 
er etterspurt i ulike deler av 
arbeidslivet, både i offentlig og 
privat sektor.

OMFANG1 år/60 studiepoengOPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.
SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Maria Tendenes.
Telefon: 51516282
E-post: maria.tendenes@mhs.no



16 17

Teologi
Er du interessert i teologi og 
vegen til prestetjeneste?

Misjonshøgskolen ønsker å 
utdanne prester som kan formidle 
troen i ulike sammenhenger, lede 
menighetsarbeid og plante og 
utvikle menigheter i og utenfor 
Norge. 

MHS er et studiested hvor 
studentene får mulighet til å 
arbeide med sin åndelige og 
personlige utvikling under 
veiledning, for selv å bli utrustet til 
lederskap. 

MHS vil utdanne teologer 
og prester som er i stand til 
å anvende den teologiske 
kunnskapen på en måte som er 
relevant for menneskene de møter.

Teologistudiet består av 3 hoveddeler 
som bygger på hverandre. Det er mulig 
å ta en eller flere av disse delene:

1. Bachelorgraden i teologi er et 
studieprogram som tas over 3,5 år. Et 
halvt år med praktisk teologi er integrert i 
og fordelt over alle de tre årene i graden.
Bachelorstudiet gir inngående kjennskap 
til Bibelen, kirkens lære, kirkens tro og 
historie. K/RLE årsstudium utgjør første 
år av teologistudiet.

2. Mastergrad i teologi (2 år) bygger på 
bachelorgraden i teologi, og den har 
et globalt preg. Her gis mulighet til å 
spesialisere seg innenfor de fagområdene 
som oppleves som mest interessante. 
Undervisningen er på engelsk, men du 
kan bruke norsk i alle typer innleveringer, 
eksamener etc.

3. Praktisk teologsk seminar (1 år). Første 
semester er integrert i bachelorstudiet 
(ISPT). Det betyr at du etter endt 
mastergrad i teologi har et halvt år igjen 
med praktisk teologi (ASPT).

Bachelor, mastergrad og Cand. Theol.

MULIGHETER
Cand.Theol. utdanningen leder 
frem til ordinasjon som prest i 
Den norske kirke. 
De fleste som tar Cand.
Theol. graden blir prester, 
men du har som teolog også 
flere andre yrkesmuligheter: 
misjonærtjeneste, kateket/
trosopplærer, lærer/lektor. Dette 
er et spennende studium som gir 
mange muligheter, enten en tar 
deler, eller hele studiet.

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Sissel Gjøvikli.
Telefon: 51516233
E-post: sissel.gjovikli@mhs.no

OMFANGBachleorgrad i teologi:
3 år/180 studiepoeng
Mastergrad i teologi:
2 år/120 studiepoeng
Praktisk teologisk seminar:
1 år/60 studiepoengProfesjonsstudiet i teologi

(Cand.Theol.):6 år/360 studiopoeng

OPPTAKSKRAV

Bachelorgrad/

profesjonsstudiet:

Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.

Mastergrad:

Bachelorfrad i teologi, der 

gresk og hebraisk språk 

inngår.

SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april (bachleorgrad 

og profesjonsstudiet)
Mastergraden og praktikum 

har eget opptak via egen 

søknadsweb. For mer 

informasjon se 
www.mhs.no 
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OMFANG3 år/180 studiepoengOPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.
SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april
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Bachelorgrad i
kristendom, ledelse & 
menighetsutvikling

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Sissel Gjøvikli.
Telefon: 51516233
E-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Kunne du tenke deg å kombinere 
ulike teologiske fag med  
menighetspraksis og ledelse? 
MHS starter høsten 2014 opp med 
en ny bachelorgrad i kristendom, 
ledelse og menighetsutvikling,   
som inneholder spennende 
fordypningsmuligheter for deg 
som er interessert i ulike sider ved 
kristen tro og praksis. 

Studiet som helhet kombinerer 
både teoretiske og praktiske 
teologiske fag med praksis og 
ledelsesfag. Studiet begynner 
med Årsstudium i K/RLE,  med 
et tillegg av faget Kontekst og 
identitet. Andre året inneholder en 
del praksisrelaterte emner i tillegg 
til ExPhil og ExFac. 

I det tredje året har du tre ulike 
fordypninger å velge mellom: 
Misjonal ledelse, Trosopplæring 
eller Det nye testamente med 
gresk. Misjonshøgskolen har flere 
samarbeidsavtaler med universitet 
og høgskoler i andre land, og vi 
er behjelpelige med tilrettelegging 
dersom du ønsker å ta breddefag 
eller fordypningsemner ved en 
av våre samarbeidsinstitusjoner i 
utlandet. 

MULIGHETER
Med en bachelorgrad i Kristendom, 
ledelse og menighetsutvikling er 
du kvalifisert til å gå videre på 
en mastergrad (Master i globale 
studier, eller supplert med enkelte 
tilleggsfag; Master i teologi). 

Bachelorgraden i kristen tro 
og ledelse tar sikte på å gi deg 
en god yrkeskompetanse, og 
inneholder komponenter som blir 
stadig mer etterspurt. 

Gjennom dette studiet får du 
kunnskap og kompetanse som 
er etterspurt både i kirke og 
organisasjonsliv.
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OMFANG3 år/180 studiepoengOPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.
SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april
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Med en bachelorgrad i samfunnsfag 
vil du få bedre innsikt i og økt 
forståelse av samfunnet vi lever i, 
både lokalt og internasjonalt. 

Gjennom dette studiet vil du lære 
om menneskelig samhandling 
og om hvordan vi mennesker 
organiserer samfunnet rundt oss. 
Du vil også lære hvordan 
globaliseringen forandrer vår måte 
å være sammen på, og hvordan 
forholdet mellom den rike og 
fattige delen av verden utvikler 
seg. Studiet gir deg kompetanse 
til å undervise, og det gir deg 
kunnskap som er etterspurt i både 
offentlige og private bedrifter. Med 
en bachelor i samfunnsfag vil du 
være godt forberedt til å møte et 
arbeidsliv som er preget av globale 
og flerkulturelle utfordringer.

Bachelorgrad i
samfunnsfag

Studiet består av en 
fordypningsenhet i samfunnsfag 
på minimum 90 studiepoeng. 
I tillegg må du velge breddefag 
tilsvarende 40 studiepoeng 
i samfunnsrelaterte fag. Som 
student hos oss vil du også få 
tilbud om studietur til Madagaskar, 
Uganda eller Thailand. 
Misjonshøgskolen har flere 
samarbeidsavtaler med universitet 
og høgskoler i andre land, og vi 
er behjelpelige med tilrettelegging 
dersom du ønsker å ta breddefag 
eller valgemner ved en av våre 
samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

MULIGHETER
Bachelorgraden i samfunnsfag gir 
grunnlag for opptak til blant annet 
mastergrad i globale studier.
Bachelorgraden i samfunnsfag 

tar sikte på å gi deg yrkeskompetanse 
rettet mot flere ulike sammenhenger. 
Samfunnsfag er et viktig fag i den 
norske skolen, og studiet legger 
grunnlag for undervisningskompetanse 
i faget. Flere institusjoner i offentlig 
og privat sektor, eksempelvis NAV 
og kommuneadministrasjon, har et 
økende behov for kompetanse relatert 
til vår nye flerkulturelle hverdag. Med 
en bachelorgrad i samfunnsfag vil du 
være godt forberedt til å møte disse 
utfordringene.

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Maria Tendenes.
Telefon: 51516282
E-post: maria.tendenes@mhs.no
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OMFANG3 år/180 studiepoengOPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.
SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.april
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Bachelorgrad i 
religion, kultur & globalisering

Religion spiller i dag en viktig 
rolle i regionale og globale 
bevegelser, konflikter og 
omveltninger verden over. 
Det religiøse landskapet i 
Norge, Europa og i resten av 
verden er dessuten i rask 
endring. Dette studiet vil øke din 
forståelse for disse prosessene 
og gi deg kompetanse til å 
møte morgendagens globale 
utfordringer.

Studiet består av en 
fordypningsenhet i K/RLE på 
minimum 90 studiepoeng. I 
tillegg tilbyr studiet et breddefag 
i kultur og globalisering. 
Som student hos oss vil du 
også få tilbud om studietur 
til Madagaskar, Uganda eller 

Thailand. Misjonshøgskolen har 
flere samarbeidsavtaler med
universitet og høgskoler i andre 
land, og vi er behjelpelige 
med tilrettelegging dersom 
du ønsker å ta breddefag eller 
valgemner ved en av våre 
samarbeidsinstitusjoner i 
utlandet.

MULIGHETER
Bachelorgraden i religion, kultur 
og globalisering gir grunnlag for 
opptak til blant annet mastergrad 
i globale studier. Videre vil 
denne graden gi betydelig 
kompetanse i spørsmål knyttet 
til et globalisert arbeidsliv, et 
flerkulturelt arbeidsfellesskap og 
religionenes plass i det offentlige
rom. Studiet legger grunnlaget 

for undervisningskompetanse 
i skolefaget KRLE/religion. Med 
en kristendomsfaglig fordypning 
vil du også være kvalifisert for 
ulike stillinger i menighets- og 
organisasjonsliv. Studiet vil 
videre gi deg kompetanse til 
eksempelvis å arbeide blant 
innvandrere i kommuner 
eller som bistandsarbeider i 
internasjonale organisasjoner.

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Sissel Gjøvikli.
Telefon: 51516233
E-post: sissel.gjovikli@mhs.no



2524

OMFANG3 år/180 studiepoeng

Studiet i Canada tas på et 

sommersemester og et 

høstsemester, dermed avslut-

ter en studiet etter 2,5 år.

OPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse 

eller dokumentert 

realkompetanse, sistnevnte 

gjelder søkere over 25 år.

SØKNADwww.samordnaopptak.no

innen 15.aprilBachelorgrad i
bibeloversettelse
Det er for tiden – både i Norge 
og internasjonalt – stor 
oppmerksomhet omkring det å 
oversette Bibelen. 
I norsk sammenheng kom Det 
Norske Bibelselskap med nye 
oversettelser på bokmål og 
nynorsk i 2011, og for tiden 
arbeides det med oversettelse 
til de samiske språkene og til 
tegnspråk. Internasjonalt har det 
aldri tidligere vært større fokus 
på bibeloversettelse, og Bibelen 
kommer nå på flere titalls nye 
språk hvert år. Organisasjoner 
som United Bible Societies og 
Wycliffe Global Alliance står her 
helt sentralt.

I møte med dette tilbyr 
Misjonshøgskolen en 

bachelorgrad i bibeloversettelse. 
Graden har et språklig og 
bibelvitenskapelig fokus. 
Hoveddelen tas ved 
Misjonshøgskolen, men deler 
av studiet – særlig innenfor 
lingvistikk – tas ved Canada 
Institutte of Lingusitic ved Trinity 
Western University i Canda. 
Målgruppe for studietilbudet er 
norskspråklige studenter som 
ønsker en innføring i fagfeltet 
bibeloversettelse, gjerne som 
forberedelse til arbeid innenfor 
bibeloversettelse.

MULIGHETER
Bachelorgraden gir en 
allmenn innføring i fagfeltet 
bibeloversettelse, og kvalifiserer 
til opptak til mastergrad i 

globale studier og til mastergrad 
i bibeloversettelse ved 
CanIL. Studiet tar sikte på å 
gi yrkeskompetanse for deg 
som ser for deg tjeneste i 
bibeloversettelse i internasjonal 
sammenheng. Den kristendoms-/ 
RLE-faglige fordypningen gir 
muligheter for jobb innen kirke, 
misjon eller skole.

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Sissel Gjøvikli.
Telefon: 51516233
E-post: sissel.gjovikli@mhs.no
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OMFANG2 år/120 studiepoeng

OPPTAKSKRAV
Bachelorgrad eller tilsvarende 

med fordypning i ett av fagene: 

kristendomskunnskap, 

religionsvitenskap, 

interkulturell kommunikasjon 

eller samfunnsfag. 

Snittkarakteren i fordypningen 

må være “C” eller bedre.

SØKNADLokalt opptak via egen 

søknadsweb. For mer 

informasjon se: www.mhs.noMastergrad i
globale studier
Misjonshøgskolens mastergrad 
i globale studier vil gi deg 
kompetanse, bevissthet, innsikt 
og redskaper som er viktige 
i møte med en sammensatt 
kulturell virkelighet i Norge 
og andre steder i verden. Du 
velger selv en av tre ulike 
spesialiseringer: kultur og 
interkulturell kommunikasjon, 
religionsvitenskap eller 
kristendomskunnskap.

Studiet har flere internasjonale 
studenter, og all undervisning 
foregår på engelsk.

I tredje semester forbereder 
du deg til masteroppgaven. Du 
kan da velge feltarbeid (i Norge 

eller utlandet), tekststudier eller 
et studieopphold ved en av 
våre samarbeidsinstitusjoner 
i utlandet. Alt dette skjer i tett 
kontakt med Misjonshøgskolens 
fagfolk innenfor den retningen 
du har valgt å spesialisere deg 
i. I fjerde og siste semester 
skriver du mastergradsoppgave.

MULIGHETER
Studiet tar sikte på å gi 
yrkeskompetanse i flere ulike 
sammenhenger. En fordypning 
i interkulturell kommunikasjon 
har gitt flere studenter arbeid 
i det offentlige og innen 
arbeidet med det flerkulturelle 
Norge. Andre har valgt en 
internasjonal karriere innen 

bistand og internasjonalt 
organisasjonsliv.
Den verdifulle kompetansen 
på kulturelle ulikheter er 
også verdsatt av det private 
næringsliv. En fordypning i 
kristendomskunnskap gir flere 
muligheter til arbeid innen 
kirke og misjon. Flere tar også 
studiet som en del av en lærer/
lektorutdanning.

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt med studieveileder 
Maria Tendenes.
Telefon: 51516282
E-post: maria.tendenes@mhs.no
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OMFANG
90 studiepoeng tas som et 

delstudium over 3 år. 

Mye av undervisningen 

foregår på ettermiddag og 

kveldstid.

SØKNAD
Lokalt opptak via egen 

søknadsweb. 
For mer informasjon se: 

www.mhs.no

Erfaringsbasert 
mastergrad i
interkulturelt arbeid
En erfaringsbasert master i 
interkulturelt arbeid vil gi deg 
kompetanse til å foreslå 
konstruktive løsninger på 
flerkulturelle utfordringer i et 
arbeidsliv preget av stadig nye 
krav, som følge av økt 
innvandring og globalisering. 
Gjennom fokus på interkulturell 
kompetanse og innsikt i globali-
seringsprosesser, er formålet 
med studiet å gi kunnskap om 
de praktiske utfordringene som 
påvirker arbeidsplasser i det 
flerkulturelle Norge.

Studiet består av tre deler: 
Fellesemner, profesjons-
fordypning og masteroppgave. 
Du velger selv en av fem 
spesialiseringer: Sosialt arbeid, 
religion/RLE, helsearbeid, ut-
viklingsstudier eller misjon.

MULIGHETER
Studiet tar sikte på å gi 
yrkeskompetanse relevant for 
flere ulike sammenhenger og vil 
hjelpe deg til å reflektere 
konstruktivt over å arbeide i en 
flerkulturell kontekst. 

Lurer du på noe?
Ta kontakt med studieveileder 
Sissel Gjøvikli.
Telefon: 51516233
E-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Studiet er aktuelt for alt arbeid 
der mennesker med ulik 
bakgrunn og kultur møtes.

OPPTAKSKRAV
Bachelor, cand.mag. eller 

annen utdanning av minimum 

3 års omfang, evt annen 

utdanning vurdert som 

jevngod med overnevnte. 

Søker må ha minimum 

60 studiepoeng med relevans 

for profesjonen som danner 

grunnlag for opptak til 

graden. Videre må søker 

ha minimum to års relevant 

yrkeserfaring som inkluderer 

interkulturelt arbeid.
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KONTAKTSTUDIEVEILEDERE

tlf: 51 51 62 82 eller

tlf: 51 51 62 33epost: post@mhs.no
Se også skolens webside 

www.mhs.no og følg oss 

på Facebook og Twitter.
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Attestert dokumentasjon på

studiekompetanse sendes MHS.

Misjonshøgskolen

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger.Telefon 51 51 62 10

e-post: post@mhs.no
For alle studier: Kontakt MHS for

eventuelle ledige studieplasser

Studier ved Misjonshøgskolen er en god investering. Her kan du utvikle deg faglig 
gjennom gode og spennende studier. Her har du også muligheten til å være en 
del av et internasjonalt miljø. Våre studier gir deg en kompetanse som fremtidige 
arbeidsgivere etterspør, enten det er i det offentlige, som i skole og kirke, eller i det 
private næringslivet. Du kan studere på heltid eller deltid. Har du studert tidligere, er 
det mulighet for å få innpasset dette i en grad hos oss. Alle slike praktiske spørsmål vil 
studieveiledere kunne svare på. Ta kontakt, og vi hjelper deg videre.

lurer du på noe?
Du står på terskelen til noe nytt og spennende der mulighetene er mange. 
Noen har planene klare, mens andre er usikre.

Vanlige spørsmål:

Får jeg lån og stipend fra Lånekassen når jeg 
studerer ved MHS?
Ja, alle studiene våre er offentlig godkjente og er 
støtteberettiget fra Lånekassen. Du finner all den 
informasjonen du trenger, og også søknadsskjema på 
www.lanekassen.no

Hva trenger jeg for å være kvalifisert?
Til årsstudium og bachelorstudier må du ha 
generell studiekompetanse. Er du over 25 år og 
mangler studiekompetanse, kan du søke opptak på 
grunnlag av realkompetanse. Er du i tvil om dette, ta 
kontakt med opptaksleder Inger Brit Haugen: 
Tlf: 51 51 62 24,  e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Hvordan søker jeg?
Til årsstudium og bachelorstudier søker du på
www.samordnaopptak.no Søknadsfristen er 15.april.
Til masterstudiene søker du via vår søknadsweb.
Denne finner du på vår hjemmeside www.mhs.no

Kan jeg ta deler av studiene mine i utlandet?
Ja, Misjonshøgskolen har samarbeidsavtaler med 
universitet og høgskoler i flere land. Du er velkom-
men til å ta en prat med våre studieveiledere om 
dette, slik at vi kan legge til rette for at du får ett eller 
to semestre i utlandet som en del av din grad hos oss.

Hvor mye koster det å studere ved MHS?
Du betaler en semesteravgift fastsatt av skolen. 
Semesteravgiften som er gjeldene for nåværende 
semester, finner du på vår hjemmeside www.mhs.no

Hvor kan jeg bo?
Studentsamskipnaden i Stavanger har flere student-
boliger i byen, også noen like ved skolen. Du finner 
mer informasjon om studentboliger på Samskip-
nadens hjemmesider: www.sis.uis.no. Det finnes også 
flere som leier ut hybler og leiligheter privat i Stavan-
ger. Et rimelig alternativ kan være å bo i et større 
bofellesskap med andre studenter. Vi anbefaler at du 
starter med å lete etter hybel så tidlig som mulig.

Hvor ligger MHS?
Skolen har adresse Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger. 
Campus ligger i gåavstand til Stavanger sentrum. 
Det er også god bussforbindelse med stoppested like 
utenfor skolen.

Hvis jeg har spørsmål eller ønsker flere 
opplysninger om studiene, hvem skal jeg henvende 
meg til?
Du kan sende en epost eller ringe til en av våre 
studieveiledere, og de vil hjelpe deg videre.

Søknad utfylles elektronisk på
Samorda Opptak www.samordnaopptak.no
søknadsfrist 15. april for følgende studier:

• Årsstudium i K/RLE (SO-kode 256 196)

• Bachelor i teologi (SO-kode 256 480)

• Profesjonstudiet i teologi/presteutdanning (SO-kode 256 771)

• Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (SO-kode 256 418)

• Årsstudium i samfunnsfag (SO-kode 256 680)

• Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering (SO-kode 256 902)

• Bachelorgrad i samfunnsfag (SO-kode 256 970)

• Bachelorgrad i bibeloversettelse (SO-kode 256 971)

• Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (SO-kode 256 960)

Lokal søknad om opptak til masterstudier 
via Misjonshøgskolens egen søknadsweb.
Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb.

• Master i globale studier

• Master i teologi

• Erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid

søknadsprosedyrer
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