The Old and the New Testaments
are the great codes of art.
WILLIAM BLAKE
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STUDIET
Studium og dannelsesrejse
Professionsbacheloruddannelsen kristendom, kultur og kommunikation er et studium, der kombinerer grundlæggende livsværdier med viden og indsigt.
I undervisningen bringes teori og praksis
sammen på mange forskellige måder, og
udbyttet er både faglige kvalifikationer og
personlig vækst.
3K er et studium med højt til loftet og
plads til alle slags overbevisninger – også
din. Efter endt studie vil du kunne bruge
dine færdigheder i kristendoms- og kulturformidling til fx at undervise, iværksætte, formidle og lede projekter indenfor
kirkelige og ikke-kirkelige organisationer i
Danmark og internationalt.

Faglighed og fordybelse
Uddannelsen varer 4 år, og gennem 13
fagmoduler samt to praktikforløb får du
et bredspektret studieforløb. Undervisning i kommunikation, kristendomskundskab, kultur og pædagogik veksler med
fag som fx filosofi, ledelsesteori og projektledelse. Den teoretiske undervisning,
projektarbejde og praktikforløb går hånd i
hånd med fordybelse og debat.
På studiet bidrager du med og udvikler din
holdning til livet. I dialog med andre studerende og dygtige interne samt eksterne
undervisere bliver faglighed og forskellighed kilder til udvikling og vækst.
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Studiet afsluttes med et bachelorprojekt,
hvor du fordyber dig i et selvvalgt, fagligt område alene eller sammen med en
gruppe.

Hånd i hånd med
virkeligheden
I de fire år, studiet varer, vil du gennem to
praktikforløb få mulighed for at omsætte og afprøve den teoretiske viden, du erhverver, i virkelighedens verden.
Din første praktik i starten af studiet er
en introduktion og varer 10 uger.
Din anden praktik ligger i slutningen af
studieforløbet og varer et halvt år. Her får
du mulighed for at specialisere dig samt
samle empiri til uddannelsens afsluttende
bachelorprojekt.
I dine praktikforløb bliver du introduceret
til nogle af de mange forskellige former for
kulturelt eller kristendomsfagligt arbejde,
der kan blive din fremtid.
Der er mange praktikmuligheder såvel nationalt og internationalt, og vælger du et
internationalt praktikophold, kan du tage
din SU med.
Diakonissestiftelsen samarbejder med
mange kirkelige og ikke-kirkelige virksomheder. Det giver gode mulighed for spændende praktikforløb og for at skabe et professionelt netværk i forhold til fremtidig
beskæftigelse.

Som mellemstor NGO ser vi et stort potentiale i
3K uddannelsen. Forståelse for projektarbejde og
civilsamfundets særlige muligheder og udfordringer
er meget relevante kompetencer i forhold til at
arbejde i en organisation som vores.
MERETE RØLL LÆRKE
programleder i ungdommens røde kors

FREMTIDEN
Fremtid og job
En professionsbachelor fra 3K åbner en bred vifte af jobmuligheder. Både fagligt og personligt bliver du klædt på til at udvikle civilsamfundet.
Måske ligger din fremtidige karriere inden for en af de kirkelige organisationer. Du kan få arbejde som sognemedhjælper, beskæftige dig med kommunikation eller bidrage til udviklingen af socialt
hjælpearbejde. Med dine kompetencer inden for ledelse, kommunikation og CSR (Corporate Social Responsibility) har du dog også
mange andre beskæftigelsesmuligheder indenfor såvel de kirkelige som de ikke-kirkelige organisationer, NGO´er, socialøkonomiske virksomheder eller i den tredje sektor, de frivillige organisationer og den frivillige indsats.

Nationalt og internationalt
Også internationalt giver din professionsbachelor i kristendom,
kultur og kommunikation gode muligheder for et spændende arbejdsliv og for at bidrage med kvalificeret hjælp dér, hvor der er
behov for det.
Kirkelige som ikke-kirkelige organisationer har hjælpeprogrammer over hele verden, hvor der er brug for dine kompetencer. Du
kan fx arbejde med nødhjælp, skoleprojekter i Indien, gadebørn i
Sydamerika eller måske søge ind i en organisatorisk karriere.
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JEG ER IKKE TROENDE, og umiddelbart var det to af
K´erne, kultur og kommunikation, der tiltrak mig,
mens jeg nok opfattede kristendom som lidt eksotisk. For mig har studieforløbet både været sundt
og udviklende. Efter fire år er jeg stadig ikke troende, men ser i dag kristendom som mit kulturelle udgangspunkt med nogle værdier, jeg sagtens kan være enig i.
Gennem mødet med medstuderende med et helt andet værdigrundlag og verdenssyn end mig har jeg fået en forståelse for andre mennesker, jeg ikke havde
forventet. Vi har talt sammen, diskuteret og provokeret hinanden, og sammen er vi nået til den erkendelse, at vi, trods alle forskellighederne, er meget ens og
kan lære af hinanden.
3K er et krævende studie med et højt niveau, men her
er også højt til loftet og plads til at udvikle sig og arbejde kreativt, og undervejs får man mulighed for at
afprøve både sig selv og alle teorierne i den virkelige
verden.

HØJT
NIVEAU,
HØJT
TIL
LOFTET

3K-studerende
Pia Mathilde Blichfeldt Henriksen

Noget af det dyrebareste, jeg har fået med mig, er nok
åbenheden over for det, der er forskelligt fra mig. Og
det mest udviklende ikke at være bange for at afprøve noget nyt. Jeg har fundet ud af, jeg er god til at skrive og kommunikere, og det er nok i det felt, min fremtid ligger. Jeg har forandret mig meget, siger nogle. Jeg
ved, at jeg bare er blevet mig selv.

Anbefaling: I forhold til studerende
på øvrige professionshøjskoler vil
flere studerende på kristendom,
kultur og kommunikation anbefale
uddannelsen til andre.
Tilfredshedsundersøgelse 2012
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TONET
OG PARAT
TIL FREMTIDEN
3K-studerende Kamilla Maria Jacobsen
MIN TRO ER MIT FUNDAMENT, og jeg vil gerne bruge al min tid på
formidling af det kristne budskab. Jeg er vokset op i et frikirkesamfund og har altid vidst, at jeg også professionelt ville beskæftige
mig med kirkeligt arbejde. Blot kendte jeg ikke vejen derhen. Her
på 3K har jeg fundet det, jeg søgte og ved, hvordan jeg kan komme
til at beskæftige mig med det, jeg brænder for.
I løbet af studiet har jeg især beskæftiget mig med digital online
formidling og sociale medier, og i min sidste praktik i I Mesterens
Lys har jeg stået bag ideen til og været med til at udvikle et ti ugers
onlinekursus i christfullness, som jeg nu vil arbejde videre med i
mit eget firma.
Alt, hvad jeg har lært, i fag og praktik, i møderne med andre studerende, er spundet sammen til et stærkt udgangspunkt. Og uanset
om man, som jeg, er en del af det kirkelige fællesskab, eller om det
er samarbejde med andre ikke kirkelige organisationer, der trækker, er 3K en enestående åbning til professionelle kontakter og
netværk.
Noget af det vigtigste, jeg har lært, er, at refleksion ikke har en facitliste, men tværtimod er grundlag for innovation. For mig har 3K
tonet mig og skærpet min profil.

Udbytte: I forhold til studerende på øvrige
professionshøjskoler er studerende på
kristendom, kultur og kommunikation
mere tilfredse med udbytte, niveau og
undervisningsformer.
Tilfredshedsundersøgelse 2012
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ET STUDIE,
DER GØR MIG GLAD
3K-studerende Daniel Anders Svendsen
I MIN SØGEN blandt alle uddannelsesmulighederne faldt
jeg over 3K studiet. Det var især fag som innovation og projektledelse, der fangede mig. Og jeg kunne se, at dette studium kunne ruste mig til den fremtid, jeg ønsker mig, til et
varieret job, hvor man kan udvikle sig og der er plads til at
gøre tingene anderledes.
I starten oplevede jeg, at det fokus, der er på kristendom,
var lidt overvældende. Men med tiden og i debat og dialog
med medstuderende og lærere, har netop dette fokus været med til at skærpe mit værdigrundlag. Jeg er blevet meget mere bevidst om, at jeg ikke er religiøs.
Studiets mulighed for at omsætte teori til praktisk handling passer godt til mig. På 3K er der både plads til dem, der
lærer bedst med næsen i bøgerne og til dem, der som jeg
helst skal opleve, hvordan det virker i virkeligheden, for at
forstå.
Studiet har målrettet mine tanker om en fremtidig beskæftigelse inden for organisatorisk eller frivilligt arbejde.
På Diakonissestiftelsen er der adgang til et stort netværk
blandt disse virksomheder, og det er min oplevelse, at såvel
3K som de studerende har et godt image.
At ”lære sig selv bedre at kende” kan lyde som en kliché.
Men på 3K har jeg mødt mennesker og udført arbejde, som
har gjort mig både glad for dagen i dag og forventningsfuld
i forhold til min fremtid på arbejdsmarkedet.

Studieglæde: I forhold til studerende
på øvrige professionshøjskoler giver
studerende på 3K udtryk for større glæde,
mere trivsel og højere motivation.
Tilfredshedsundersøgelse 2012

6

Undervisere
Bent Bjerring-Nielsen
og Ruth Sønderskov Bjerrum

AT VIDE
FOR AT SPØRGE
AT SPØRGE
FOR AT VIDE
DIALOG, SAMTALE OG DISKUSSION er
rammen om fagligheden i kristendom, kultur og kommunikation. Vi mødes og brydes med stærke holdninger, og det kommer der dyb, nuanceret viden og stærke
mennesker ud af.
De tre K´er, som står for kristendom, kultur og kommunikation plus det vigtige 4.
fagområde, pædagogik, udgør tilsammen
bachelorstudiet. De fire kerneområder
med alle deres fag, spiller sammen, kaster
lys på og løfter hinanden, og fra den allerførste dag arbejdes der på tværs af fag.
Teorierne læres indefra, og undervisningen er hands-on. Og hvad enten faget er
etik, religion, diakoni eller noget helt fjer-

de, er sigtet altid forståelsen for og evnen
til at omsætte viden og kompetencer til
handling i den virkelige verden.
Denne unikke kombination af teori, diskussioner og virkelighed gør kristendom,
kultur og kommunikation til et studium,
hvor de studerende lærer at tackle og få
indsigt af uenighed. Studiet kvalificerer til
meningsdannelse og debat. Man skal vide
for at kunne spørge og spørge for at vide.
Med en 3K bachelor får man kompetencer
til at kommunikere, skabe, lede og udvikle.
Og med den ballast er man godt klædt på
til ledelse og innovation indenfor de mange forskelligartede opgaver, civilsamfundet byder på såvel nationalt som internationalt.

3K er en bred
uddannelse,
en god platform.
Kombinationen
af kristendom og
kommunikation
vil kunne give
mange kirkelige
organisationer et løft.
OLE SKJERBÆK MADSEN
missionspræst i areopagos
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WWW.3K.DIAKONISSEN.DK
STUDIEFAKTA
Optagelse
Der optages 33 studerende på kristendom, kultur og kommunikation
en gang om året, og studiet starter i september.
Gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) kan du søge både gennem kvote 1 og kvote 2.

Ansøgningsfrister
Kvote 2 inden 15. marts kl. 12
Kvote 1 inden 5. juli kl. 12
Du får svar på, om du er optaget 30. juli

Adgangsbetingelser
Adgangskravene er en dansk eller international studentereksamen eller tilsvarende.

SU
Uddannelsen er SU berettiget.

Mere information
Har du spørgsmål fx til optagelseskrav, studiet eller økonomi, er du velkommen til
at kontakte studievejlederen på kristendom, kultur og kommunikation
Anne-Marie Elgkjær Larsen 28 78 59 73
Du kan også få flere oplysninger på www.3k.diakonissen.dk

Uddannelsen udbydes i København af:
Professionshøjskolen Metropol
Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter,
Peter Bangs Vej 1 indgang 5,
2000 Frederiksberg
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