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Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende 
nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner mellom mennesker og fagtradisjoner - fra nord, sør, øst 
og vest.
 
På MHS møter du studenter fra hele verden. Det er like naturlig å høre swahili og fransk i kantina, 
som engelsk og norsk. Stemningen i våre felles lunsjpauser 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. 

Som student hos oss har du også mulighet til å integrere studieopphold i Asia, Afrika, Europa, Sør-Amerika 
og Nord-Amerika i graden din. 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.

Skolen er plassert i en grønn lunge i bydelen Kampen og har kort avstand til Stavanger sentrum. Vi har god 
tilgang på lesesalsplasser, og biblioteket har en stor samling fagbøker. Hvis du lurer på noe, så hjelper 
bibliotekets ansatte deg gjerne med å finne det du leter etter. Vi har også et stort og spennende misjonsarkiv, 
som tiltrekker seg 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.

Velkommen til MHS! 

Engasjert av troen, 
for mennesket, 
i hele verden.



Hva kan jeg bli? 
MHS tilbyr studier som kvalifiserer for arbeid i flere samfunnssektorer. Våre tidligere studenter er i dag 
i ulike stillinger på mange forskjellige arbeidsplasser. 

Med unntak av prestestudiet, tilbyr ikke MHS rene profesjonsutdanninger. Du får med andre ord ikke 
en yrkestittel når du er ferdig hos oss, men du får en utdannelse med oppdatert kunnskap om samfunn, 
religion, kirkeliv og misjon, som du kan bruke i mange forskjellige og spennende jobbsammenhenger. 
Vi tilbyr kunnskap hvor du har interesser og evner.
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Årsstudiet i IKGS gir en bred og grundig innføring i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse, flerkulturell 
ledelse, globalisering og utvikling. Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, men det kan også inngå 
i en treårig bachelorgrad i Religion, kultur og globalisering, eller en bachelorgrad i Samfunnsfag. 

Årsstudier og 
bacHelorgrader 
i kultur og 
samfunnsfag 

Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon 
og globalt samarbeid (ikgs) 

OMFANG 1 år/60 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no

OMFANG 1 år/60 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no

Har du 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. Studiet kan tas 
som et selvstendig årsstudium, og det kan også inngå i en treårig bachelorgrad i Samfunnsfag.

Årsstudium i Samfunnsfag (SAMF)
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Med en bachelorgrad i Samfunnsfag vil du få bedre innsikt i samfunnet som omgir oss, både lokalt og globalt. 
Gjennom dette studiet vil du lære om menneskelig samhandling og om hvordan vi mennesker organiserer 
tilværelsen vår. 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.  

Bachelorgrad i Samfunnsfag (BSAMF)
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.

Bachelorgrad i Religion, kultur og globalisering (BRKG)

OMFANG 3 år/180 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no

OMFANG 3 år/180 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no
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mastergrader  
mgs/mika 

En 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, religionsstudier eller global teologi. 
Studiet har flere internasjonale studenter, og all undervisning foregår på engelsk.

En erfaringsbasert mastergrad i Interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger 
på de utfordringene du møter på en flerkulturell arbeidsplass. Dagens arbeidsliv er preget av omstilling på grunn 
av økt innvandring og globalisering, og dette studiet hjelper deg til å forstå og til å møte de endringene 
som skjer. Studiet består av tre deler: fellesemner, profesjonsfordypning og masteroppgave. Du velger selv
en av fem spesialiseringer: sosialt arbeid, religion/RLE, helsearbeid, utviklingsstudier eller misjon.

mastergrad i globale studier (mgs) Erfaringsbasert mastergrad i Interkulturelt arbeid (MIKA)

OMFANG 2 år/120 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning 
i ett av fagene: kristendomskunnskap, religionsstudier, interkulturell 
kommunikasjon eller samfunnsfag. Snittkarakteren i fordypningen 
må være “C” eller bedre. 

SØKNAD Lokalt opptak via egen søknadsweb. 
For mer informasjon se: www.mhs.no

OMFANG 90 studiepoeng tas som et delstudium over 3 år.
Mye av undervisningen foregår på ettermiddag og kveldstid.

OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 60 
studiepoeng med relevans for profesjonen som danner grunnlag 
for opptak til graden. Søker må videre ha minimum to års relevant 
yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid.

SØKNAD Lokalt opptak via egen søknadsweb. 
For mer informasjon se: www.mhs.no
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Profesjonsstudiet i Teologi er et 6-årig studieprogram som leder frem til ordinasjon 
som prest i Den norske kirke. 

Du vil tidlig i studiet møte arbeidshverdagen som prest gjennom praksisperioder, samtidig som studiet 
vil gi deg kunnskaper som gjør deg ettertraktet i mange andre jobber.

De teologiske fagene skaper rom for fordypning både i kristendommens opprinnelse og utvikling, 
og på MHS får du et spesielt møte med den globale kirkens vekst og utfordringer. Du vil gjennom 
et personlig møte med den kristne overlevering i tekst og historie tilegne deg ferdigheter til å tolke 
den kristne tro i dagens mangfoldige kultur og samfunn, og studiet vil også forberede deg til møter 
med mennesker i ulike livssituasjoner.

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

Profesjonsstudiet 
i teologi 
(CAnd.THEol.) 

OMFANG 6 år/360 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse

SØKNAD 15. april for studiestart om høsten. 
Søknad sendes www.samordnaopptak.no



jobb i kirke/menigHet
Har du lyst til å arbeide i en menighet eller en kirke? Eller hva med arbeid i en misjonsorganisasjon 
eller på en folkehøyskole? MHS har flere kristendomsfaglige studier som kvalifiserer til arbeid i menighet 
og kirke, kristne organisasjoner og institusjoner. Studiene vil gi deg nødvendig kristendomsfaglig kunnskap 
til arbeid som for eksempel menighetspedagog, trosopplærer, barne- og ungdomsarbeider, daglig leder 
i menighet, folkehøyskole- og bibelskolelærer, forsamlingsleder, frivillighetskoordinatorer eller andre yrker 
innenfor Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.  
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kristendomsfaglige 
studier 

Årsstudiet i K/RLE gir en bred og grunnleggende innføring i religion og livssyn. Du kan velge å fordype 
deg i kristendommen, eller i andre religioner. Studiet gir et utfordrende møte med ulike religioner 
og livssyn. Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan tas som en del av våre 
bachelorgrader i Teologi (BTEOL), Religion, kultur og globalisering (BRKG) eller Kristendom, ledelse 
og menighetsutvikling (BKLM).

Studiet tilbys i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS).

Kunne du tenke deg å kombinere ulike teologiske fag med menighetspraksis og ledelsesemner? 
MHS tilbyr en bachelorgrad i Kristendom, ledelse og menighetsutvikling, som inneholder flere 
spennende fordypningsmuligheter for deg som er interessert i ulike sider ved den kristne tro. 

Studiet som helhet kombinerer både teoretiske og praktiske teologiske fag med praksis og ledelsesfag.

Årsstudium i Kristendom/RlE (K/RlE)

Bachelorgrad i Kristendom, ledelse og menighetsutvikling (BKlM)

bachelorgrad i teologi (bteol)

OMFANG 1 år/60 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no

OMFANG 3 år/180 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no

Bachelorgraden i Teologi gir grundig kjennskap til kristendom og teologi. Studiet i teologi består 
av hoveddisiplinene i kristendomsstudiet, samt ex.phil./ex.fac. og bibelhebraisk og nytestamentlig gresk. 
Kristendomdom/RLE årsstudium utgjør første året av bachelorgraden i teologi.

OMFANG 3 år/180 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no
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Du står på terskelen 
til noe nytt og spennende 
der mulighetene er mange
Noen har planene klare, mens andre er usikre. Studier ved MHS er en god investering. Her kan du utvikle 
deg faglig gjennom gode og spennende studier. Alle studiene ved MHS er offentlig godkjente, og du vil 
få støtte fra Lånekassen. 

På MHS får du muligheten til å være en del av et internasjonalt studiemiljø, og vi tilbyr studieturer 
og delstudier i utlandet.
 
Våre studier gir deg en kompetanse som fremtidige arbeidsgivere etterspør, både i det offentlige, 
som i skole og kirke, og i det private næringslivet. Du kan velge å studere på heltid eller deltid. 

Om du har studert tidligere, er det mulighet for å få innpasset dine tidligere studier i en grad hos oss. 
 

Hva trenger jeg for å være kvalifisert, hvordan søker jeg? 

Svar på slike praktiske spørsmål finner du på vår hjemmeside www.mhs.no, og våre studieveiledere vil også 
kunne gi deg informasjon om det du lurer på.  

Ta kontakt, og vi hjelper deg videre.

MHS tilbyr en bachelorgrad i Bibeloversettelse med et språklig og bibelvitenskapelig fokus. Hoveddelen 
tas ved MHS, men deler av studiet – særlig innenfor lingvistikk – tas ved Canada Institute of Lingustics 
ved Trinity Western University i Canada. Studiet gir en allmenn innføring i fagfeltet bibeloversettelse, 
og kvalifiserer for arbeid innenfor bibeloversettelse i en internasjonal sammenheng.  

OMFANG Mastergrad i teologi: 2 år/120 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Bachelorgrad i Teologi, der gresk 
og hebraisk språk inngår.  

SØKNAD Lokalt opptak via egen søknadsweb. 
For mer informasjon se: www.mhs.no

OMFANG 3 år/180 studiepoeng 

OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller dokumentert 
realkompetanse, sistnevnte gjelder søkere over 25 år. 

SØKNAD www.samordnaopptak.no 

Mastergraden i Teologi er en toårig høyere grad i teologi med et globalt perspektiv, og som bygger på det 
faglige innholdet i bachelorgraden i Teologi. Her får du mulighet til å spesialisere deg innenfor de fagområder 
som oppleves mest interessante for deg. Du møter studenter fra flere verdensdeler, og undervisningen 
er på engelsk. 

mastergrad i teologi (mteol)

bachelorgrad i bibeloversettelse (bbo)
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Å begynne å studere er som å legge 
ut på en reise. Kanskje flytter du til 
en ny by og et nytt miljø. Kanskje 
er et studieopphold i en annen del 
av verden inkludert i studiet du velger. 
Studiet kan også bli en indre reise. 
En reise hvor du lærer mer om deg selv, 
om andre mennesker, om sammenhenger 
og systemer, om tro og vitenskap.
    
god reise! 



www.mhs.no

– et globalt knutepunkt


