Anvisningar för ansökan

Anvisning för ansökan om erkännande av utländsk examen
Vi ber sökande iaktta följande anvisningar vid ansökan om bedömning av huruvida examina och studier som
avlagt utomlands ger behörighet för prästtjänst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Ansökan ska skrivas på finska, svenska eller engelska.
Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och skickas skriftligt eller per e-post till följande adress:
Postadress:
Kyrkostyrelsen, Registratorskontoret
Södra kajen 8 (PB 210)
00131 Helsingfors
E-postadress:
kyrkostyrelsen@evl.fi


Till ansökan bifogas en officiellt bestyrkt kopia av det examensintyg som univeristet har utfärdat och
en utredning över vilka studier som ingår i examen samt omfattningen på studierna (t.ex. ett
studieregisterutdrag). Observera att examen ska vara avlagd på universitetsnivå.



Ansökan ska innehålla en tillförlitlig utredning av vilken arbetsmängd som krävs för ett studiepoäng
(t.ex. 1 poäng = x timmar). Detta är nödvändigt för att examen ska kunna bedömas i förhållande till
gällande behörighetsbestämmelser och de studiepoäng som anges i dem.



Beslutet om att godkänna examen fattas utifrån de intyg som universitetet utfärdat. Om den sökande
utöver examen eller som en del av den har avlagt tillämpade studier i liturgik, homiletik,
religionspedagogik eller själavård och har utfört församlingspraktik ska en tillräckligt utförlig
utredning över detta bifogas. Även om lämplig arbetserfarenhet inte direkt inverkar på bedömningen
av examenserkännandet kan intyg bifogas.



Vid bedömningen utvärderas endast examen, dvs. huruvida den examen som avlagts uppfyller
behörighetskraven för tjänsten. Kyrkostyrelsen bedömer till exempel inte den sökandes lämplighet
för prästämbetet, eftersom denna bedömning görs av domkapitlet i stiftet på separat ansökan.



Innan ansökan skickas in kan den sökande själv utgående från biskopsmötets behörighetsbeslut
(Nr 114 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet) kontrollera om examen
motsvarar den kravnivå och det studieinnehåll som bestämmelserna förutsätter.



Det slutliga avgörandet fattas av Kyrkostyrelsen baserat på ett utlåtande av delegationen för
utlandsexamina. Behandlingstiden är cirka 4 månader och avgörandet skickas inom två veckor efter
att beslutet har fattas till den adress som den sökande uppgett i ansökan.

