Avtale om innpassing av studiepoeng VID/FTDL - Hald internasjonale senter
Som følge av departementets beslutning om å fjerne kategorien fagskolepoeng og innføre
betegnelsen studiepoeng for fagskoler inngår med dette VID vitenskapelige høgskole ved Fakultet for
teologi, diakoni og ledelsesfag (FTDL) og Hald internasjonale senter (Hald) en samarbeidsavtale.
Basert på Halds studieplan, revidert 2016, og de læringsutbyttebeskrivelser som der definerer
studentenes aktivitet og læringsutbytte, godkjenner VID vitenskapelig høgskole at følgende emner
kan søkes innpasset i herunder navngitte grader ved VID:

Emne VID
BASAMF 2010
Interkulturell
kommunikasjon
10 stp
BASAMF 1060
Globalisering og
utvikling
10 stp
BASAMF 2040
Afrikanske og
asiatiske religions- og
kulturstudier
10 stp
BATEOL 1060
Kirke og kontekst
10 stp

Act Now
Connect
Focus
Kultur og tverrkulturell Kultur og tverrkulturell Kultur og tverrkulturell
forståelse
forståelse
forståelse

Bistand og
utviklingsarbeid

Landstudier

Landstudier

Landstudier

Bibel, misjon og
diakoni

Bibel, misjon og
diakoni

Avtalen medfører at studenter som har mottatt vitnemål etter fullført studieår ved Hald i henhold til
studieplan revidert i 2016 kan få innpassing i følgende grader ved VID:
Bachelorgrad i samfunnsfag, studieretning migrasjon: 30 studiepoeng
-

Studenter fra Act Now får innpasset 30 studiepoeng i obligatoriske emner
Studenter fra Connect og Focus får innpasset 20 studiepoeng obligatoriske emner og 10
studiepoeng valgemner (BATEOL 1060)

Bachelorgrad i samfunnsfag, studieretning religion: 30 studiepoeng
-

Studenter fra Act Now, Connect og Focus får innpasset 30 studiepoeng i obligatoriske
emner

KRLE årsstudium, Bachelorgrad i teologi og Profesjonsstudiet i teologi: 10 studiepoeng (BATEOL 1060)

Presiseringer av avtalen:
-

Studenter fra Hald må selv søke VID om innpassing av emner
Avtalen gjelder kun emner og grader som er spesifisert i avtalen, ikke som en generell
innpassing av studiepoeng i VIDs andre studieprogram
Avtalen gjelder studenter som har mottatt vitnemål fra og med 2016 og til avtalen sies
opp av en av partene
Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 måneders virkning
Avtalen gir VID tilgang til å promotere sine studietilbud for studenter ved Hald etter
nærmere avtale
Avtalen gir Hald mulighet til å besøke VID Stavanger og bli tilbudt undervisning etter
nærmere avtale
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