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1.  Indledning: Det teologiske studium ved Københavns Universitet  

  

Det teologiske studium ved Københavns Universitet har som sit overordnede mål den selv-

stændige og kvalificerede beskæftigelse med kristendommen i dens historiske og nutidige 

skikkelse.  

  

Studiet som helhed udgøres af en række discipliner: eksegetiske (dvs. bibelvidenskabelige), 

kirkehistoriske og systematisk-teologiske. De teologiske discipliner varetager hver især be-

stemte funktioner i faget eller dækker bestemte fagområder. Disse er: Det Gamle Testamen-

tes Eksegese (herunder Hebraisk), Det Nye Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihisto-

rie, Dogmatik med Økumenisk Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi. 

  

I henhold til bekendtgørelse af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved uni-

versiteterne falder det teologiske studium i to dele, en bacheloruddannelse af tre års varig-

hed og en kandidatuddannelse af to års varighed. Hertil kommer propædeutiske studier af op 

til et års varighed for studerende, der ikke har forkundskaber i latin og græsk på gymnasialt 

A-niveau. De propædeutiske studier er i praksis integreret i bacheloruddannelsen.  

 

Bacheloruddannelsen indfører i de teologiske fagområders hovedemner og grundlæggende 

arbejdsformer. Gennem den teologiske kandidatuddannelse, som man efter ansøgning kan 

optages på efter fuldført bacheloruddannelse i teologi, løftes viden og færdigheder fra ba-

cheloruddannelsen til et højere fagligt niveau (se studieordningen for kandidatuddannelsen i 

teologi). 

  

Den teologiske bacheloruddannelse er tilrettelagt sådan, at den studerendes evne til selv-

stændig og kritisk omgang med faget indøves. Gennem valgfag og bachelorprojekt får den 

studerende lejlighed til at arbejde med frit valgte emner. Studiet tilrettelægges endvidere på 

en sådan måde, at der sikres sammenhæng i uddannelsen både på langs (progressionen i de 

enkelte discipliner) og på tværs (samspillet mellem de enkelte discipliner). Ligeledes til-

stræbes balance mellem bredt orienterende og specialiserede studier.  

  

Studieordningen for bacheloruddannelsen i teologi ved Københavns Universitet trådte i 

kraft den 1. september 2012. Studieordningen er udarbejdet af Studienævnet for Teologi og 

godkendt af dekanen for Det Teologiske Fakultet den 21. maj 2012.  

 

Revision af studieordningen af 2012 med virkning fra 1. september 2014 er godkendt af de-

kanen den 25. august 2014. 
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2. Studieordning for bacheloruddannelsen i teologi  
  

2.1. Adgangskrav og forkundskaber  
  

Adgangskravet er Dansk A, Engelsk B, Græsk A og Latin A. Bacheloruddannelsen er tilret-

telagt, så studerende uden Græsk A og/eller Latin A opnår dette niveau undervejs i uddan-

nelsen (propædeutik, jf. 2.6.).  

 

Det forudsættes, at den studerende er i stand til at læse tekster på tysk.  

 

Ansøgere har pligt til at oplyse om og søge merit for beståede prøver fra uafsluttede uddan-

nelser på samme niveau som bacheloruddannelsen i teologi. Se endvidere studieordningens 

§ 5.2. Meritoverførsel. 

  

2.2. Faglig profil  
  

2.2.1. Uddannelsens opbygning  
  

I bacheloruddannelsens første semestre studeres Bibelkundskab, Almen Filosofi, Etik og 

Religionsfilosofi samt Kirke- og Teologihistorisk Metode. Herigennem erhverver den stude-

rende et basalt kendskab til fagområder og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for 

teologistudiet. Studerende, der skal aflægge prøver i de propædeutiske fag, følger ligeledes 

undervisning i disse fag i de første semestre. Bacheloruddannelsen omfatter desuden en 

række obligatoriske fag: Hebraisk, Det Gamle Testamentes Eksegese, Det Nye Testamentes 

Eksegese, Kirke- og Teologihistoriske Perioder, Etik og Religionsfilosofi, Dogmatik med 

Økumenisk Teologi samt Praktisk Teologi. Bacheloruddannelsen afrundes med en skriftlig 

afhandling (bachelorprojekt). 

  

Om fagenes rækkefølge gælder, at prøverne i Kirke- og Teologihistoriske Perioder først kan 

aflægges, når prøven i Latin er bestået. Prøverne i Dogmatik med Økumenisk Teologi og i 

Det Nye Testamentes Eksegese kan først aflægges, når prøverne i Latin og Græsk er bestået. 

Prøven i Det Gamle Testamentes Eksegese kan først aflægges, når prøven i Hebraisk er be-

stået. Prøven i Praktisk Teologi kan først aflægges, når samtlige prøver i Kirke- og Teologi-

historie samt Dogmatik med Økumenisk Teologi er bestået.  

 

For studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 gælder, at uddannelsens for-

løb i det første studieår er obligatorisk. Se § 4.2. 

  

Bachelorprojektet skal gennemføres i bacheloruddannelsens sidste semester.  

 

Valgfagsstudiet kan først absolveres, når eventuelle prøver i de propædeutiske fag samt 

prøverne i fagene Bibelkundskab, Almen Filosofi og Kirke- og Teologihistorisk Metode er 

bestået.  

 

Forhåndsgodkendelse til studieophold kan først opnås, når de prøver, der indgår i det første 

studieår, er bestået. 

 

Uddannelsen omfatter i alt 180 ECTS.  
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2.2.2. Uddannelsens formål  
  

Bacheloruddannelsens mål er, at den studerende indføres i de teologiske fagområders ho-

vedemner og grundproblemer og tilegner sig teologiens grundlæggende arbejdsformer.  

  

Den, der har fuldført bacheloruddannelsen i teologi, har ret til at betegne sig BA i teologi 

(Bachelor of Theology).   

  

Den, der er BA i teologi, har tilegnet sig generelle og grundlæggende akademiske færdighe-

der. Teologistudiet opøver en kompetence til at arbejde interdisciplinært, idet det forener 

eksegetiske, historiske og systematiske discipliner, hvori der også kan indgå metoder og 

teorier fra andre videnskaber.  

  

Det betyder, at den teologiske bachelor  

 er i besiddelse af en grundlæggende viden inden for det teologiske fagområ-

de,  

 har tilegnet sig teologiens arbejdsredskaber og fortolkningsmetoder på et 

basalt niveau,  

 har tilegnet sig kendskab til fagets traditioner og videnskabelige forudsæt-

ninger,  

 er bevidst om forholdet mellem de teologiske discipliner,  

 er orienteret om fagområder og metoder, der grænser op til teologien,  

 er i stand til at orientere sig i aktuelle diskussioner om kristendommens rolle 

religiøst, kulturelt og socialt og til at inddrage de enkelte teologiske disci-

pliner og faget som helhed i sådanne diskussioner,  

 er i stand til at søge, udvælge og benytte relevant information og litteratur 

og  

 er i stand til at formidle et fagligt indhold i mundtlig og skriftlig form til bå-

de fagfæller og ikke-specialister. 

 

Den teologiske bacheloruddannelse kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i teo-

logi samt på enkelte andre kandidatuddannelser, ligesom den kan danne grundlag for udø-

velse af visse erhvervsfunktioner.  
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2.3. De obligatoriske fag  

 

2.3.1. Bibelkundskab  
 

Områdebeskrivelse  

Der gives en oversigt over Bibelens tekstunivers gennem en indføring i centrale dele af Det 

Gamle Testamente samt alle de nytestamentlige skrifter.  

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 orienteringsfærdighed i Bibelen i kraft af et grundlæggende kendskab til 

skrifternes indhold, deres genrer samt deres litterære og historiske kontekst,  

 indledende forståelse af de historiske problemstillingers betydning for bibel-

fortolkning og  

 evne til at sondre mellem og karakterisere forskellige skrifter og skrift-

grupper.  
 

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen Bestået gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 grundlæggende kendskab til Bibelens indhold gennem en redegørelse for 

hovedpunkterne i et bestemt skrift eller en bestemt problemstilling,  

 grundlæggende forståelse af historiske problemer i forbindelse med bibel-

skrifternes udlægning og  

 evne til at fremstille et skrifts indhold og særpræg eller til at redegøre for et 

problemfelts sammenhæng og relevans.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

Undervisningen omfatter 1 semester à 4 ugentlige timer (heraf 2 timer om Det Gamle Te-

stamente og 2 timer om Det Nye Testamente).   

  

Undervisningen gives hovedsagelig i form af oversigtsforelæsninger. Forelæsningerne kan 

suppleres af diskussioner i læsegrupper.  

  

Pensum omfatter ca. 300 sider af Det Gamle Testamente læst i dansk oversættelse og med 

indledningsstof i et omfang af ca. 50 sider samt hele Det Nye Testamente læst i dansk over-

sættelse (ca. 300 sider) og med indledningsstof i et omfang af ca. 50 sider.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren. 

 

Prøven er mundtlig af 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forbere-

delse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der er intern censur, og der gives bedøm-

melsen Bestået/Ikke bestået. 
 

Bibelkundskab indgår i 1. årsprøven (jf. 3.11.). Prøven i Bibelkundskab finder sted ved ud-

gangen af 1. semester efter studiestart (vintereksamen). Prøven skal senest være bestået ved 

udgangen af 2. studieår efter studiestart.  
  

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

10 ECTS. 
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2.3.2. Hebraisk  

  

Områdebeskrivelse  

Der gives en indføring i bibelsk hebraisk, der sætter den studerende i stand til at arbejde 

med gammeltestamentlige tekster på grundsproget.  

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående kendskab til hebraisk grammatik, såvel morfologi som syntaks,  

 kendskab til det centrale hebraiske ordforråd samt til redskaberne for tileg-

nelsen heraf og   

 evne til at læse gammeltestamentlige tekster, såvel prosa som poesi, på 

grundsproget.  
  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 indgående kendskab til hebraisk grammatik, såvel morfologi som syntaks,  

 evne til selvstændigt at analysere en kendt hebraisk tekst sprogligt korrekt  

 evne til at præsentere en selvstændig og præcis oversættelse til dansk af en 

kendt gammeltestamentlig tekst på hebraisk og  

 evne til at analysere og oversætte en ukendt hebraisk tekst. 

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

I alt 2 semestre à hhv. 4 og 4 ugentlige timer.  

  

I det første semester (Hebraisk 1) gives en indføring i hebraisk grammatik. I det andet seme-

ster (Hebraisk 2) introduceres læsningen af gammeltestamentlige tekster på hebraisk.  

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse. 

   

Pensum omfatter 15 sider hebraisk tekst.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven i Hebraisk er mundtlig af 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 60 minutters 

forberedelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der prøves i såvel kendt som ukendt 

tekst. Omfanget af kendt tekst er ca. 8 linjer, mens den ukendte er ca. 4 linjer. Der er intern 

censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

10 ECTS.  
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2.3.3. Det Gamle Testamentes Eksegese   
  

Områdebeskrivelse  

Faget indfører i det eksegetiske studium af Det Gamle Testamente på grundlag af udvalgte 

tekster læst på hebraisk samt i bifagene Gammeltestamentlig Indledning (herunder fagets 

videnskabsteori og metodediskussion), Gammeltestamentlige Baggrundsfag (Palæstinas 

geografi, historie og religionshistorie) samt Gammeltestamentlig Teologi.   

 

Det Gamle Testamentes Eksegese består af to dele, der hver afsluttes med en prøve. I første 

semester tilegnes grundlæggende færdighed i gammeltestamentlig eksegese. I andet seme-

ster videreføres og udvikles de eksegetiske færdigheder. 

 

2.3.3.1. Det Gamle Testamentes Eksegese 1 

 

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående sproglig, historisk, litterær, religionshistorisk og teologisk pro-

blembevidst viden om de gammeltestamentlige tekster og deres kontekst,  

 forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige 

forståelseshorisont og at bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kon-

tekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser,  

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under 

inddragelse af indsigterne fra de gammeltestamentlige bifag og  

 evne til at formidle en gammeltestamentlig tekstfortolkning og hovedpunk-

ter i bifagene.  

  

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen Bestået gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 grundlæggende viden om et udvalgt tekstafsnit og dets kontekst gennem en 

præcis oversættelse, en parafrase uden mangler og en nøjagtig kontekstbe-

stemmelse,   

 kendskab til et udvalgt bifagstema og klar forståelse af sammenhængen mel-

lem tekstfortolkning og bifag,  

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegese under inddragelse 

af indsigterne fra de gammeltestamentlige bifag og  

 evne til at formidle fortolkningen af den gammeltestamentlige tekst og ho-

vedpunkterne i bifagene.  

  

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

Et semester à 2 ugentlige timer.  

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse. 

 

Pensum omfatter ca. 12,5 sider hebraiske tekster. Heri må ikke indgå tekster, der er opgivet 

ved prøven i Hebraisk. Endvidere omfatter pensum bifagslitteratur i et omfang af ca. 300 

sider.  
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Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er en portefølje-eksamen (jf. 3.4.2.). Der er intern censur, og bedømmelsen gives 

efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

Prøven i Det Gamle Testamentes Eksegese 1 kan først absolveres, når prøven i Hebraisk er 

bestået.  

 

5 ECTS.   

 

2.3.3.2. Det Gamle Testamentes Eksegese 2 

 

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående sproglig, historisk, litterær, religionshistorisk og teologisk pro-

blembevidst viden om de gammeltestamentlige tekster og deres kontekst,  

 forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige 

forståelseshorisont og at bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kon-

tekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser,  

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under 

inddragelse af indsigterne fra de gammeltestamentlige bifag og  

 evne til at formidle en gammeltestamentlig tekstfortolkning og hoved-

punkter i bifagene.  

  

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 indgående viden om et udvalgt tekstafsnit og dets kontekst gennem en præ-

cis oversættelse, en parafrase uden mangler og en nøjagtig kontekst-

bestemmelse,   

 klar forståelse af et udvalgt bifagstema og af sammenhængen mellem tekst-

fortolkning og bifag,  

 sikker færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegese under ind-

dragelse af indsigterne fra de gammeltestamentlige bifag og  

 sikker evne til at formidle fortolkningen af den gammeltestamentlige tekst 

og hovedpunkterne i bifagene.  

  

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

Et semester à 4 ugentlige timer. 

   

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse. 

 

Pensum omfatter ca. 17,5 sider hebraiske tekster. Endvidere omfatter pensum bifags-

litteratur i et omfang af ca. 400 sider.  
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Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren. 

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der er intern censur, og bedømmelsen 

gives efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

Prøven i Det Gamle Testamentes Eksegese 2 kan først absolveres, når prøven i Hebraisk er 

bestået.  
 

5 ECTS.   
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2.3.4. Det Nye Testamentes Eksegese  
  

Områdebeskrivelse  

Faget indfører i det eksegetiske studium af Det Nye Testamente på grundlag af udvalgte 

tekster læst på græsk samt i bifagene Nytestamentlig Indledning, Nytestamentlig Tidshisto-

rie, Nytestamentlig Hermeneutik (herunder fagets videnskabsteori og metodediskussion) og 

Nytestamentlig Teologi.  
  

Det Nye Testamentes Eksegese består af tre dele, der hver afsluttes med en prøve. I første 

semester tilegnes grundlæggende færdighed i nytestamentlig eksegese. I hvert af de følgen-

de semestre videreføres og udvikles de eksegetiske færdigheder. 

  

2.3.4.1. Det Nye Testamentes Eksegese 1  
  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om 

Markusevangeliet og dets kontekst,  

 forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige 

forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekst-

betingede forståelsesmuligheder og -interesser,  

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under 

inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og  

 evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bi-

fagene.  
  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 indgående viden om et udvalgt tekstafsnit og dets kontekst gennem præcis 

oversættelse, korrekt syntaktisk analyse, en parafrase uden mangler og nøj-

agtig kontekstbestemmelse, 

 indgående viden om et udvalgt bifagstema,  

 klar forståelse af sammenhængen mellem tekstfortolkning og bifag,  

 sikker færdighed i detaileksegese og  

 sikker evne til at formidle fortolkningen af den nytestamentlige tekst og ho-

vedpunkterne i bifagene.  
 

Undervisning, pensum, prøver og vægtning   

1 semester à 4 ugentlige timer.  
  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   
 

Pensum omfatter Markusevangeliet på græsk. Desuden indgår ca. 400 sider bifagsstof. 

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

  

Prøven er en portefølje-eksamen (jf. 3.4.2.). Der er intern censur, og bedømmelsen gives 

efter 7-trinsskalaen. 
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For prøven gælder en række generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

Prøven kan først absolveres, når prøverne i Latin og Græsk er bestået.  

 

10 ECTS.  

 

2.3.4.2. Det Nye Testamentes Eksegese 2  
  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om 

Galaterbrevet og Første Petersbrev samt deres kontekst,  

 forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige 

forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekst-

betingede forståelsesmuligheder og -interesser,  

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under 

inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og  

 evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bi-

fagene.  

  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 indgående viden om et udvalgt tekstafsnit og dets kontekst gennem præcis 

oversættelse, korrekt syntaktisk analyse, en parafrase uden mangler og nøj-

agtig kontekstbestemmelse 

 indgående viden om et udvalgt bifagstema,  

 klar forståelse af sammenhængen mellem tekstfortolkning og bifag,  

 sikker færdighed i detaileksegese og  

 sikker evne til at formidle fortolkningen af den nytestamentlige tekst og ho-

vedpunkterne i bifagene.  

  

Undervisning, pensum, prøver og vægtning  

1 semester à 4 ugentlige timer.  

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   

 

Pensum omfatter Galaterbrevet og Første Petersbrev på græsk. Desuden indgår ca. 400 si-

ders bifagsstof. 

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af 6-8 sider inden for 

Første Petersbrev samt ved aktiv deltagelse i undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer 

dokumenteret ved protokol) udgår dette af eksamenspensum. Opgaven stilles og bedømmes 

af læreren (Bestået/Ikke bestået).  
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Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der kan ved prøven stilles selvstændige 

spørgsmål i bifagene. Der er intern censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder desuden de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

Prøven kan først absolveres, når prøverne i Latin og Græsk er bestået.  

  

10 ECTS.  

 

2.3.4.3. Det Nye Testamentes Eksegese 3  
  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om 

Johannesevangeliet og Romerbrevet samt deres kontekst,  

 forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige 

forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekst-

betingede forståelsesmuligheder og -interesser,  

 færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under 

inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og  

 evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hoved-punkter i 

bifagene.  

  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 indgående viden om et udvalgt tekstafsnit og dets kontekst gennem en præ-

cis oversættelse, en korrekt syntaktisk analyse, en parafrase uden mangler 

og en nøjagtig kontekstbestemmelse eller indgående viden om et udvalgt bi-

fagstema,  

 klar forståelse af sammenhængen mellem tekstfortolkning og bifag,  

 sikker færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegese under ind-

dragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og  

 sikker evne til at formidle fortolkningen af den nytestamentlige tekst og ho-

vedpunkterne i bifagene.  

  

Undervisning, pensum, prøver og vægtning  

1 semester à 5 ugentlige timer.  

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   

 

Pensum omfatter Johannesevangeliet og Romerbrevet på græsk. Desuden indgår ca. 400 

sider bifagsstof. 

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  
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Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af 6-8 sider inden for 

Romerbrevet samt ved aktiv deltagelse i undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer do-

kumenteret ved protokol) udgår dette af eksamenspensum. Opgaven stilles og bedømmes af 

læreren (Bestået/Ikke bestået).  

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der kan ved prøven stilles selvstændige 

spørgsmål i bifagene. Der er ekstern censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen. 

  

For prøven gælder desuden de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

Prøven kan først absolveres, når prøverne i Latin og Græsk er bestået.  

 

10 ECTS. 
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2.3.5. Kirke- og Teologihistorisk Metode  
  

Områdebeskrivelse  

På grundlag af historiografiske kilder og aktuel videnskabsteoretisk litteratur gives en intro-

duktion til kirke- og teologihistoriefagets udvikling fra antikken til nutiden samt til fagets 

hermeneutiske og metodiske diskussioner.   
  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 grundlæggende viden om kirkehistorieskrivningens udvikling fra antikken 

til nutiden,  

 grundlæggende kendskab til kirke- og teologihistoriefagets hermeneutiske 

og metodiske hovedpositioner,   

 evne til metodisk reflekteret arbejde med og formidling af kirke- og teologi-

historiske emner.   

 

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen Bestået gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 grundlæggende kendskab til fagets historiografi i hovedtræk gennem en re-

degørelse for hovedpunkter i en bestemt problemstilling,  

 grundlæggende kendskab til fagets centrale hermeneutiske og metodiske 

diskussioner,  

 grundlæggende færdighed i at arbejde kritisk og metodisk med kirke- og te-

ologihistoriske emner.  

 

 Undervisning, pensum, prøve og vægtning   

I alt 1 semester à 2 ugentlige timer.  
  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   

 

Pensum omfatter i alt ca. 300 sider kilder og litteratur.  

 

Pensum fastlægges af en faglærer. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglærer. 

 

Prøven er en skriftlig hjemmeopgave (jf. 3.4.3.). Der er intern censur med bedømmelsen 

Bestået/Ikke bestået. 

 

For prøven gælder desuden de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.). 

  

Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af ca. 5 sider samt aktiv 

deltagelse i undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) kan 

prøven i faget udgå. Opgaven stilles og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke bestået).   

 

5 ECTS.  
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2.3.6. Kirke- og Teologihistoriske Perioder 
  

Områdebeskrivelse  

Der gives en gennemgang af kirke- og teologihistorien fra dens begyndelse til nutiden, her-

under Danmarks kirkehistorie. Kilder læses på originalsprog og evt. i oversættelse. Gen-

nemgangen er delt i tre perioder, der hver afsluttes med eksamen. 

 

2.3.6.1. Kirke- og Teologihistoriske Perioder 1: år 100-800 

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 orienteringsfærdighed i perioden i form af overblik over dens samlede for-

løb,  

 indgående kendskab til periodens kirkehistoriske emner og de dertil hørende 

kilder og udvalgte forskningsdiskussioner,  

 evne til at identificere og afgrænse et kirkehistorisk emne og fortolke de til-

hørende kilder,  

 evne til at perspektivere periodens problemfelter teologisk og   

 evne til skriftligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk viden.  

   

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 overblik over periodens samlede forløb, 

 præcist kendskab til kilder, forskningshistorie og udvalgte forskningsdiskus-

sioner vedr. den studerede periode,  

 sikker evne til at fortolke udvalgte kilder,  

 sikker evne til teologisk perspektivering af områdets problemfelter og  

 sikker evne til skriftligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk vi-

den.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

I alt 1 semester à 4 ugentlige timer.  

  

Undervisningen gives i form af forelæsninger og kildegennemgange.  

  

Pensum omfatter i alt ca. 1000 sider.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er en skriftlig hjemmeopgave (jf. 3.4.3.). Der er intern censur, og der gives bedøm-

melse efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

Prøven kan først absolveres, når prøven i Latin er bestået.  

 

10 ECTS.  
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2.3.6.2. Kirke- og Teologihistoriske Perioder 2: år 800-1600 

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 orienteringsfærdighed i perioden i form af overblik over dens samlede for-

løb,  

 indgående kendskab til periodens kirkehistoriske emner og de dertil hørende 

kilder og udvalgte forskningsdiskussioner,  

 evne til at identificere og afgrænse et kirkehistorisk emne og fortolke de til-

hørende kilder,  

 evne til at perspektivere periodens problemfelter teologisk og   

 evne til skriftligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk viden.  

   

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 overblik over periodens samlede forløb, 

 præcist kendskab til kilder, forskningshistorie og udvalgte forsknings-

diskussioner vedr. den studerede periode,  

 sikker evne til at fortolke udvalgte kilder,  

 sikker evne til teologisk perspektivering af områdets problemfelter og  

 sikker evne til skriftligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk vi-

den.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

I alt 1 semester à 4 ugentlige timer.  

 

Undervisningen gives i form af forelæsninger og kildegennemgange.  

  

Pensum omfatter i alt ca. 1000 sider.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er en skriftlig hjemmeopgave (jf. 3.4.3.). Der er intern censur, og der gives bedøm-

melse efter 7-trinsskalaen. 

  

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.). 

 

Prøven kan først absolveres, når prøven i Latin er bestået.  

 

10 ECTS.  
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2.3.6.3. Kirke- og Teologihistoriske Perioder 3: år 1600-nutiden 

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 orienteringsfærdighed i perioden i form af overblik over dens samlede for-

løb,  

 indgående kendskab til periodens kirkehistoriske emner og de dertil hørende 

kilder og udvalgte forskningsdiskussioner,  

 evne til at identificere og afgrænse et kirkehistorisk emne og fortolke de til-

hørende kilder,  

 evne til at perspektivere periodens problemfelter teologisk og   

 evne til mundligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk viden.  

  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 overblik over periodens samlede forløb, 

 præcist kendskab til kilder, forskningshistorie og udvalgte forsknings-

diskussioner vedr. den studerede periode,  

 sikker evne til at fortolke udvalgte kilder,  

 sikker evne til teologisk perspektivering af områdets problemfelter og  

 sikker evne til mundtligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk vi-

den.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

I alt 1 semester à 4 ugentlige timer.  

 

Undervisningen gives i form af forelæsninger og kildegennemgange.  

  

Pensum omfatter i alt ca. 1000 sider.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der er intern censur, og der gives be-

dømmelse efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

Prøven kan først absolveres, når prøven i Latin er bestået.  

 

10 ECTS.  
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 2.3.7. Dogmatik med Økumenisk Teologi  
  

Områdebeskrivelse  

Faget indfører i dogmatikkens grundproblemer, begreber og arbejdsformer. Dogmatikken 

behandler den kristne lære og livsforståelse i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget 

hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og 

religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.  

   

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer,  

 kendskab til centrale dogmatiske teksters oprindelse og brug samt færdighed 

i fortolkning af fortidige og nutidige dogmatiske tekster,  

 evne til teologisk reflekteret sammenligning og vurdering af forskellige 

dogmatiske positioner,  

 forståelse af sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition og  

 evne til fremstilling af dogmatiske problemstillinger.      

  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer,  

 indgående viden om og klar forståelse af hovedpunkterne i en udvalgt pro-

blemstilling,   

 præcist kendskab til en udvalgt dogmatisk teksts oprindelse og brug samt 

sikker færdighed i fortolkning af en udvalgt dogmatisk tekst,   

 sikker evne til teologisk reflekteret sammenligning af udvalgte positioner og 

vurdering af styrker og svagheder i forskellige klassiske og moderne positi-

oner,  

 klar forståelse af sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition og  

 sikker evne til fremstilling af en udvalgt dogmatisk problemstilling.  

    

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

I alt 2 semestre à hhv. 3 og 4 ugentlige timer.  

  

I løbet af de to semestre læses en sammenhængende fremstilling af dogmatikken, og der 

indøves tekstlæsning på grundlag af folkekirkens bekendelsesskrifter og udvalgte dogmati-

ske tekster.  

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af 6-8 sider inden for 

150 sider tekstpensum samt ved aktiv deltagelse i undervisningen (mindst 75 % af afholdte 

timer dokumenteret ved protokol) i det semester, hvor de pågældende tekster studeres, udgår 

disse af eksamenspensum. Opgaven stilles og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke bestået).  

  

Pensum omfatter en sammenhængende fremstilling af dogmatikken af ca. 250 siders om-
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fang, folkekirkens bekendelsesskrifter læst på originalsproget (ca. 75 sider) og med kom-

mentar (ca. 225 sider) samt dogmatiske tekster, der som hovedregel læses på original-

sproget, i et omfang af ca. 450 sider. De tekster, inden for hvilke der på tilfredsstillende vis 

er skrevet opgave i forbindelse med undervisningen, udgår af eksamenspensum.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der er ekstern censur, og bedømmelsen 

gives efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

Prøven kan først absolveres, når prøverne i Latin og Græsk er bestået.  

  

15 ECTS.  
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2.3.8. Almen Filosofi  
  

Områdebeskrivelse  

Der gives en oversigt over filosofiens historie fra oldtiden til det 19. århundrede samt over 

moderne filosofiske positioner og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for teologien.   

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 viden om filosofiske og videnskabsteoretiske problemer og grundpositioner,   

 kendskab til grundlæggende begreber, navne og diskussioner i filosofiens 

historie og  

 evne til redegørelse for filosofiske problemer, teorier og argumenter.  

  

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen Bestået gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 grundlæggende viden om filosofiske og videnskabsteoretiske positioner in-

den for det opgivne pensum gennem en redegørelse for hovedpunkter i en 

bestemt filosofisk eller videnskabsteoretisk position,  

 grundlæggende forståelse, overblik og problembevidsthed i forbindelse med 

det stillede spørgsmål,  

 evne til begrebsanalyse og sammenhængende argumentation og  

 evne til fremstilling af en filosofisk problemstilling eller position.   

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

2 semestre à 2 ugentlige timer.  

  

I det første semester gennemgås filosofiens historie fra de førsokratiske tænkere til Hegel og 

det 19. århundredes filosofi. Der introduceres en række klassiske filosoffer. I det andet se-

mester gennemgås moderne filosofiske positioner samt videnskabsteoretiske spørgsmål. Her 

introduceres repræsentative moderne filosoffer.  

  

Undervisningen gives hovedsagelig i form af oversigtsforelæsninger. Forelæsningerne kan 

suppleres af diskussioner i læsegrupper.  

  

Pensum omfatter ca. 600 sider grundbogsstof.  

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med be-

grænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.).  Der er intern censur, og der gives bedømmelsen Bestå-

et/Ikke bestået. 

  

Almen Filosofi indgår i 1. årsprøven (jf. 3.11). Prøven i Almen Filosofi finder sted ved ud-

gangen af 2. semester efter studiestart (sommereksamen). Prøven skal senest være bestået 

ved udgangen af 2. studieår efter studiestart.  
  

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  
 

10 ECTS.   
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2.3.9. Etik og Religionsfilosofi  
  

Områdebeskrivelse  

Faget indfører i etiske og religionsfilosofiske grundproblemer, begreber og arbejdsformer. 

På grundlag af studiet af grundbogslitteratur og udvalgte tekster indføres i etikkens drøftelse 

af moralens grundlag og grænser og af mere konkrete aktuelle etiske problemer samt i den 

religionsfilosofiske eftertænkning af den virkelighedsforståelse, der kommer til udtryk i kri-

stendommen og mere generelt i religionerne.   

 

Etik og Religionsfilosofi består af to dele, der hver afsluttes med en prøve.  

  

2.3.9.1. Etik og Religionsfilosofi: Første Del 
 

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer,  

 evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske 

tekster,  

 evne til at sammenligne og vurdere forskellige etiske og religionsfilosofiske 

positioner samt til diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologi-

en, den enkelte og samfundet og  

 evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.      

 

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen Bestået gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer,  

 viden om og klar forståelse af hovedpunkterne i en udvalgt problemstilling,  

 færdighed i at fortolke en udvalgt tekst,  

 evne til sammenligning og vurdering af udvalgte etiske og religions-

filosofiske positioner samt til diskussion af deres relevans og konsekvenser 

for teologien, den enkelte og samfundet og  

 evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.   

  

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

1 semester à 3 ugentlige timer.  

  

I løbet af semestret gennemgås grundbogslitteratur, og der indøves tekstlæsning på grundlag 

af tekster og uddrag af tekster af centrale teologiske og filosofiske tænkere.   

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper.  

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af ca. 5 sider inden for 

ca. 100 sider tekstpensum samt aktiv deltagelse i undervisningen (mindst 75 % af afholdte 

timer dokumenteret ved protokol) udgår de pågældende tekster af pensum. Opgaven stilles 

og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke bestået).   
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Pensum omfatter grundbogslitteratur i et omfang af ca. 100 sider samt religionsfilosofiske 

tekster i et omfang af ca. 125 sider. De tekster, inden for hvilke der på tilfredsstillende vis er 

skrevet opgave i forbindelse med undervisningen, udgår af eksamenspensum. 

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med be-

grænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der er intern censur med bedømmelsen Bestået/Ikke be-

stået. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

5 ECTS.  

 

2.3.9.2. Etik og Religionsfilosofi: Anden Del 
  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer,  

 evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske 

tekster,  

 evne til at sammenligne og vurdere forskellige etiske og religionsfilosofiske 

positioner samt til diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologi-

en, den enkelte og samfundet og  

 evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.      

  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer,  

 indgående viden om og klar forståelse af hovedpunkterne i en udvalgt pro-

blemstilling,  

 sikker færdighed i at fortolke en udvalgt tekst,  

 sikker evne til sammenligning og vurdering af udvalgte etiske og religions-

filosofiske positioner samt til diskussion af deres relevans og konsekvenser 

for teologien, den enkelte og samfundet og  

 sikker evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problem-

stillinger.   

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

2 semestre à 2 ugentlige timer.  

  

I løbet af de to semestre gennemgås grundbogslitteratur, og der indøves tekstlæsning på 

grundlag af tekster og uddrag af tekster af centrale teologiske og filosofiske tænkere.   

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper.  

 



26 

 

Pensum omfatter grundbogslitteratur i et omfang af ca. 300 sider samt etiske og religionsfi-

losofiske tekster i et omfang af ca. 375 sider.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

  

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der er intern censur, og bedømmelsen 

gives efter 7-trinsskalaen. 

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

10 ECTS. 
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2.3.10. Praktisk Teologi  
  

Områdebeskrivelse  

Faget indfører i den praktiske teologis grundproblemer, begreber og arbejdsformer. Den 

praktiske teologi udforsker kristendommens praksis- og kommunikationsformer historisk og 

aktuelt, især gudstjeneste, forkyndelse, kirkelige handlinger, undervisning, sjælesorg og 

menighedsliv, herunder diakoni og mission.   

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 kendskab til kristendommens centrale praksis- og kommunikationsformer,  

 indgående kendskab til udvalgte positioner og temaer i nyere praktisk teolo-

gi eller til to særligt studerede områder,  

 fortrolighed med teorier og metoder af relevans for de udvalgte positioner 

og temaer eller for undersøgelsen af de særligt studerede områder,  

 evne til identifikation, analyse og kritisk diskussion i et teologisk perspektiv 

af praktisk-teologiske problemstillinger og  

 evne til formidling af praktisk-teologiske problemstillinger.  

  

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  

 præcist kendskab til kristendommens centrale praksis- og kommunikations-

former,  

 indgående viden om de udvalgte positioner og temaer eller et særligt stude-

ret område, 

 sikker evne til at udvælge og anvende teorier og metoder af relevans for de 

pågældende positioner og temaer eller et særligt studeret område, 

 sikker evne til identifikation, analyse og kritisk diskussion i et teologisk per-

spektiv af praktisk-teologiske problemstillinger og  

 sikker evne til formidling af praktisk-teologiske problemstillinger.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

1 semester à 4 ugentlige timer.   

 

Der gennemgås grundbogslitteratur samt kilder og tekster vedr. udvalgte positioner og te-

maer i nyere praktisk teologi. Undervisningen kan efter den studerendes valg suppleres med 

specialiseringskursus i Praktisk Teologi.   

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren, 

således at den studerende gives mulighed for at opgive grundbogsstof samt to særpensa. 

Grundbogsstof samt de to særpensa har et omfang af 250-500 sider hver, dog således at det 

samlede pensum bliver 1000 sider. 

 

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters for-

beredelse med begrænsede hjælpemidler (3.4.1.). Der er ekstern censur, og bedømmelsen 

gives efter 7-trinsskalaen. 
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For prøven gælder desuden de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

Prøven kan først absolveres, når samtlige prøver i Kirke- og Teologihistorie samt Dogmatik 

med Økumenisk Teologi er bestået.  

  

15 ECTS.  
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2.4. Valgfag  
  

Områdebeskrivelse  

Valgfaget giver den studerende lejlighed til at studere et emne efter eget valg. Valgfaget 

giver også mulighed for videre studier inden for et af de obligatoriske fag.   

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 grundlæggende viden om et udvalgt emne, 

 evne til kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til det 

valgte emne og   

 evne til at formidle den opnåede indsigt klart og sammenhængende 

 

Bedømmelseskriterier  

For Valgfag absolveret ved Det Teologiske Fakultet gives bedømmelsen Bestået, når den 

studerende demonstrerer 

 grundlæggende viden om det valgte emne, 

 evne til kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til det valgte 

emne, 

 evne til at udvælge relevant litteratur og 

 evne til at formidle den opnåede indsigt klart og sammenhængende på skrift 
 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

Valgfaget absolveres på én af nedenstående måder.  
 

1) Studier af i alt 15 ECTS ved Det Teologiske Fakultet. Ved deltagelse i et specialiserings-

kursus à 15 ECTS er kravene 

a) aktiv deltagelse (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol);  

b) pensum i et omfang af 1200-1500 sider. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller 

dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse. Pensum omfatter både den kursuslit-

teratur, som studeres i forbindelse med undervisningen, og den opgavelitteratur, som den 

skriftlige hjemmeopgave baserer sig på, jf. c). 

c) udarbejdelse af en skriftlig hjemmeopgave, der har et omfang af 24.000-28.800 tegn, 

dvs. 10-12 sider, og baseres på 400-500 sider litteratur efter aftale med faglæreren. 

Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en 

oversættelse. Pensum (kursus- og opgavelitteraturen tilsammen) må ikke overstige 1500 

sider. Opgavebesvarelsen bedømmes af læreren. Der gives bedømmelsen Bestået/Ikke 

bestået.  
 

Et specialiseringskursus omfatter 2 ugentlige timer eller afvikles som et kompaktforløb.  

  

2) Udarbejdelse af emneopgave af 36.000-48.000 tegn, dvs. 15-20 sider, baseret på ca. 1000 

sider litteratur, der aftales med vejlederen. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller 

dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse. Der er intern censur, og der gives be-

dømmelsen Bestået/Ikke bestået.  

  

3) Studier i et omfang af 15 ECTS på min. bachelorniveau ved et andet fakultet ved et dansk 

eller udenlandsk universitet, efter indhentet forhåndsgodkendelse fra Studienævnet. Straks 
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efter hjemkomst har man pligt til at indsende dokumentation for beståede og ikke beståede 

eksamener samt at få meritoverført beståede eksamener fra studieopholdet. Se endvidere 

studieordningens § 5.2. Meritoverførsel.  

 

4) Feltstudium eller projektorienteret forløb à 15 ECTS.  

Feltstudium/projektorienteret forløb skal være teologisk relevant. Feltstudiet/det projektori-

enterede forløb skal vare mellem 7 og 13 uger (15 ECTS). Der gælder følgende: 

a) forud for et feltstudium skal der foreligge en skriftlig arbejdsplan med angivelse af felt-

arbejdssted, emne for feltarbejdet og en tidsplan. Planen, der skal indeholde vejleder-

tilsagn, godkendes af Studienævnet, inden feltstudiet påbegyndes.  

b) forud for et projektorienteret forløb skal der foreligge en skriftlig aftale mellem den stu-

derende og den institution, ved hvilken det projektorienterede forløb finder sted, med 

angivelse af arbejdsopgaverne, plan for gennemførelsen og kontaktperson. Aftalen, der 

skal indeholde vejledertilsagn, skal godkendes af Studienævnet, inden det projekt-

orienterede forløb påbegyndes.  
c) forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, som ud over det indsamlede materiale skal 

bygge på relevant litteratur i et omfang af 800-1000 sider. Tekstsider på græsk, hebraisk 

eller latin tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse. Opgaven skal have 

et omfang af 24.000-28.800 tegn, dvs. 10-12 sider. Opgaven bedømmes af vejlederen. 

Der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.  
 

For valgfag, der gennemføres ved Det Teologiske Fakultet, gælder de generelle eksamens-

bestemmelser (jf. afsnit 3.).  
  

Bestemmelser om tidspunkt for absolvering af valgfaget fremgår af 2.2.1.  

 

Afleveringsfrist for alle opgavetyper udarbejdet i efterårssemestre er 1. marts. Afleverings-

frist for alle opgavetyper udarbejdet i forårssemestre er 1. september. Opgaven afleveres til 

underviser/vejleder (jf. 3.4.4.). 
 

15 ECTS. 
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2.5. Bachelorprojekt  
  

Områdebeskrivelse  

Med bachelorprojektet får den studerende lejlighed til kritisk og dybtgående beskæftigelse 

med et teologisk emne inden for et af de obligatoriske fag (Det Gamle Testamentes Eksege-

se, Det Nye Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihistorie, Dogmatik med Økumenisk 

Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi) eller med et tværdisciplinært teo-

logisk emne. Bachelorprojektet gennemføres i tilknytning til et bachelorprojektseminar og 

under en faglærers vejledning.   

  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 viden om et afgrænset teologisk emne inden for et eller flere obligatoriske 

fag,  

 færdighed i søgning, udvælgelse og benyttelse af relevant information og 

litteratur,  

 færdighed i anvendelse af teologiens arbejdsredskaber og fortolknings-

metoder,  

 færdighed i skriftlig fremstilling på akademisk niveau, 

 færdighed i formidling af et fagligt emne til ikke-specialister og  

 evne til gennemførelse af et projekt på begrænset tid.  

 

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende i sit bachelorprojekt demonstrerer  

 grundlæggende og relevant viden om det valgte emne,  

 sikker færdighed i søgning, udvælgelse og benyttelse af relevant informati-

on og litteratur,  

 sikker færdighed i anvendelsen af de for det valgte emne relevante arbejds-

redskaber og metoder,  

 sikker evne til skriftlig redegørelse for og drøftelse af det valgte emne gen-

nem en hensigtsmæssig disposition af stoffet og en klar og sammenhængen-

de fremstilling og 

 sikker evne til formidling af det valgte emne til ikke-specialister. 

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

Det bachelorprojektseminar, som bachelorprojektet gennemføres i tilknytning til, omfatter 1 

semesters undervisning à 3 ugentlige timer tilrettelagt dels som holdundervisning, dels som 

individuel vejledning.  

  

Ved bachelorprojektseminaret ydes der vejledning om informationssøgning og biblioteks-

brug, sammensætning af pensum og udarbejdelse af afhandling.  

  

De ved seminaret medvirkende faglærere fungerer som bachelorprojektvejledere i det på-

gældende semester.  

 

Der udarbejdes en afhandling med et omfang af 48.000-60.000 tegn, dvs. 20-25 sider, heri 

indgår ikke litteraturliste, resumé og præsentation. Det skrives på grundlag af 1000-1200 
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sider studeret litteratur. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller dobbelt, medmindre 

de ledsages af en oversættelse. Afhandlingen skal indeholde et resumé på engelsk, tysk eller 

fransk. Er afhandlingen skrevet på et af disse sprog, kan resumeet være dansksproget. Lige-

ledes skal afhandlingen indeholde en kort præsentation (1 side), der formidler emnet og de 

opnåede resultater til ikke-specialister. Resumeet og præsentationen indgår i det samlede 

grundlag for bedømmelsen af bachelorprojektet. 

 

Inden aflevering af afhandlingen godkendes titel (på dansk og engelsk) og pensumliste af 

vejlederen. Godkendelsesblanketten og pensumlisten følger afhandlingen ved aflevering af 

denne.   

 

Aflevering af bachelorprojekt forudsætter tilmelding til bachelorprojektseminar (jf. 3.3 og 

3.17). 

 

I forårssemestre skal afhandlingen afleveres senest 1. juni og i efterårssemestre senest 2. 

januar. Finder aflevering ikke sted inden udløbet af fristen, betragtes det som et brugt eksa-

mensforsøg. Frist for eksamensframelding ved bachelorprojekt er 10. december i efterårs-

semestre og 10. maj i forårssemestre (jf. dog 3.8.). Der er ekstern censur, og bedømmelsen 

gives efter 7-trinsskalaen. Den studerende har ret til en samtale med vejlederen efter be-

dømmelsen.   

  

Afleveres bachelorprojektet ikke rettidigt, eller bedømmes det med karakteren 00 eller ka-

rakteren -3, indgår den studerende skriftlig aftale med vejlederen om ændring af opgave-

formuleringen. Efter studielederens godkendelse af aftalen har den studerende en frist på 3 

måneder (inkl. ferie o.a.) til at skrive bachelorprojektet. Et eventuelt 3. eksamensforsøg fin-

der sted efter samme regler. I særlige tilfælde kan Studienævnet give tilladelse til vejleder-

skift ved 2. og 3. eksamensforsøg.   

  

For bachelorprojektet gælder en række generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

15 ECTS.  
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2.6. De propædeutiske fag  

  
2.6.1. Latin  
  

Områdebeskrivelse  

Der gives en indføring i latinsk sprog og grammatik, der sætter den studerende i stand til at 

arbejde med teologisk fagrelaterede tekster på latin.  

  

Latin består af to dele, der hver afsluttes med en prøve.  

  

2.6.1.1. Latin 1  
 

Faglige mål   

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 kendskab til latinsk grammatik, såvel morfologi som syntaks, på et elemen-

tært niveau,  

 kendskab til det centrale latinske ordforråd på et elementært niveau samt til 

redskaberne til tilegnelsen heraf og   

 evne til læsning af enkle tekster på latin.  

 

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer:  

 kendskab til hovedelementerne i latinsk grammatik, såvel morfologi som 

syntaks,  

 sikker evne til at analysere hovedelementerne i en latinsk tekst sprogligt 

korrekt og  

 evne til at præsentere en oversættelse til dansk af en tekst på latin.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

1 semester à 6 ugentlige timer.  

  

Der gives en indføring i latinsk grammatik på grundlag af en begynderbog samt teologisk 

fagrelaterede tekster på latin.   

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse. 

 

Pensum omfatter en begynderbog samt 15 sider teologisk fagrelaterede, originale tekster på 

latin, idet 1 side originaltekst kan erstattes af 2 sider konstrueret tekst. Ved beregning af om-

fang af pensum gælder, at 1 side svarer til 1300 tegn eller 25 verslinjer. Ved konstrueret 

tekst svarer 1 side til 2600 tegn.  

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af tre mindre skriftlige opgaver samt ved aktiv deltagelse i 

undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) kan prøven i 

faget udgå. De skriftlige opgaver stilles og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke bestået).   
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Prøven i Latin 1 er en skriftlig hjemmeopgave (jf. 3.4.3.). Der er intern censur med bedøm-

melsen Bestået/Ikke bestået. 

 

Latin 1 indgår i 1. årsprøven (jf. 3.11.). Prøven i Latin finder sted ved udgangen af 1. seme-

ster efter studiestart (vintereksamen). Prøven skal senest være bestået ved udgangen af 2. 

studieår efter studiestart.  

  

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).   

 

15 ECTS.   

  

2.6.1.2. Latin 2  
  

Faglige mål   

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående kendskab til latinsk grammatik, såvel morfologi som syntaks,  

 kendskab til det centrale latinske ordforråd samt til redskaberne til tilegnel-

sen heraf og   

 evne til læsning af tekster på grundsproget.  

 

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer:  

 indgående kendskab til latinsk grammatik, såvel morfologi som syntaks,  

 evne til selvstændigt at analysere en kendt latinsk tekst sprogligt korrekt  

 evne til at præsentere en selvstændig og præcis oversættelse til dansk af en 

kendt tekst på latin og 

 evne til at analysere og oversætte en ukendt latinsk tekst. 

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

1 semester à 6 ugentlige timer.  

  

Der studeres fagrelaterede latinske tekster.   

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   

 

Pensum omfatter 45 sider fagrelaterede tekster på latin. Ved beregning af omfang af pensum 

gælder, at 1 side svarer til 1300 tegn eller 25 verslinjer.   

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren. 

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af tre mindre skriftlige opgaver samt ved aktiv deltagelse i 

undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) reduceres pen-

sum med 15 sider. De skriftlige opgaver stilles og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke be-

stået).   
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Prøven i Latin 2 er mundtlig af 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 60 minutters 

forberedelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der prøves i såvel kendt som ukendt 

tekst. Omfanget af kendt tekst er ca. 8 linjer, mens den ukendte er ca. 4 linjer. Der er intern 

censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen. 

 

 

Prøven i Latin 2 indgår i 1. årsprøven (jf. 3.11.). Prøven i Latin 2 finder sted ved udgangen 

af 2. semester efter studiestart (sommereksamen). 

 

Bestås prøven ikke ved udgangen af 2. semester, skal den studerende selv tilmelde sig prø-

ven på ny efter gældende regler om eksamenstilmelding mv. (jf. afsnit 3.). Prøven skal se-

nest være bestået ved udgangen af 2. studieår efter studiestart.  

 

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).   

  

15 ECTS.  
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2.6.2. Græsk  
  

Områdebeskrivelse  

 Der gives en indføring i græsk sprog og grammatik, der sætter den studerende i stand til at 

arbejde med nytestamentlige og andre fagrelaterede tekster på græsk.  

  

Græsk består af to dele, der hver afsluttes med en prøve.  

  

2.6.2.1. Græsk 1  
  

Faglige mål   

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks, på et elemen-

tært niveau,  

 kendskab til det centrale græske ordforråd på et elementært niveau samt til 

redskaberne til tilegnelsen heraf og   

 evne til læsning af enkle fagrelaterede tekster på græsk.  

 

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer:  

 kendskab til hovedelementerne i græsk grammatik, såvel morfologi som 

syntaks,  

 sikker evne til at analysere hovedelementerne i en græsk tekst sprogligt kor-

rekt og  

 evne til at præsentere en oversættelse til dansk af en græsk tekst.  

 

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

1 semester à 6 ugentlige timer.  

  

Der gives en indføring i græsk grammatik på grundlag af en begynderbog samt tekster på 

græsk.   

  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   

 

Pensum omfatter en begynderbog samt 15 sider nytestamentlige og andre fagrelaterede tek-

ster på græsk. Ved beregning af omfang af pensum gælder, at 1 side svarer til 1300 bogsta-

ver eller 25 verslinjer.   

 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren. 

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af tre mindre skriftlige opgaver samt ved aktiv deltagelse i 

undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) kan prøven i 

faget udgå. De skriftlige opgaver stilles og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke bestået).   

 

Prøven i Græsk 1 er en skriftlig hjemmeopgave (jf. 3.4.3.). Der er intern censur med be-

dømmelsen Bestået/Ikke bestået. 
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For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

  

10 ECTS.  

  

2.6.2.2. Græsk 2  
  

Faglige mål  

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 indgående kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks,  

 kendskab til det centrale græske ordforråd samt til redskaberne til tilegnel-

sen heraf og   

 evne til læsning af fagrelaterede tekster på græsk.  

 

Bedømmelseskriterier  

Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer:  

 indgående kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks,  

 sikker evne til selvstændigt at analysere en kendt græsk tekst sprogligt kor-

rekt 

 evne til at præsentere en selvstændig og præcis oversættelse til dansk af en 

relativt kompliceret kendt græsk tekst og  

 evne til at analysere og oversætte en ukendt græsk tekst. 
  

Undervisning, pensum, prøve og vægtning  

1 semester à 6 ugentlige timer.  
  

Der studeres nytestamentlige og andre fagrelaterede græske tekster i et omfang af 45 sider.   
  

Undervisningen gives som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den stude-

rendes aktive deltagelse.   
 

Pensum omfatter 45 sider nytestamentlige og andre fagrelaterede tekster på græsk. Ved be-

regning af omfang af pensum gælder, at 1 side svarer til 1300 bogstaver eller 25 verslinjer.   
 

Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren.  

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af tre mindre skriftlige opgaver samt ved aktiv deltagelse i 

undervisningen (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) reduceres pen-

sum med 15 sider. De skriftlige opgaver stilles og bedømmes af læreren (Bestået/Ikke be-

stået).   

 

Prøven i Græsk 2 er mundtlig af 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 60 minutters 

forberedelse med begrænsede hjælpemidler (jf. 3.4.1.). Der prøves i såvel kendt som ukendt 

tekst. Omfanget af kendt tekst er ca. 8 linjer, mens den ukendte er ca. 4 linjer. Der er intern 

censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen. 
  

For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3.).  

 

20 ECTS. 
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3.  Eksamensordning for bacheloruddannelsen i teologi  

  

3.1. Pensum  
  

Pensumkrav i de enkelte fag fremgår af 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6.  

 

Pensum kan som hovedregel ikke genopgives. Undtaget fra denne regel er valgfag og ba-

chelorprojekt, hvori der i et vist omfang kan optræde tidligere opgivne værker (primærtek-

ster). 

 

Pensum er den litteratur, som eksaminanden er forpligtet på. Hvis der i skriftlige opgaver 

anvendes litteratur ud over pensum, anføres dette i litteraturlisten. 

 

I alle bacheloruddannelsesfag og de propædeutiske fag fastlægges pensum af faglæreren. 

Afvigelser fra standardpensum godkendes af faglæreren. Ved omprøve i et af disse fag har 

den studerende ret til at blive prøvet i samme pensum som ved første eksamensforsøg.   

 

3.2. Eksamensterminer  
  

Alle eksaminer aflægges i de af Det Teologiske Fakultet fastsatte eksamensterminer, dvs. i 

december-januar (vintereksamen) samt i maj-juni (sommereksamen) og på af fakultetet fast-

satte tidspunkter.  

 

Sygeeksamen og omprøve kan efter gældende regler afholdes uden for de ordinære terminer 

(jf. 3.8 og 3.10).   

  

Tid og sted for prøvernes afholdelse meddeles på uddannelsessiderne på KUnet samt ved 

opslag.  

  

3.3. Tilmelding til eksamen  
  

Undervisningstilmelding gennem selvbetjening på KUnet medfører automatisk eksamens-

tilmelding (jf. 3.17.). 

 

Studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 tilmeldes på første og andet se-

mester automatisk undervisning og eksamen (1. og 2. prøveforsøg).  

 

Studerende, der ikke har været tilmeldt undervisning, men ønsker at aflægge prøve, kan til-

melde sig eksamen gennem selvbetjening på KUnet. Tilmeldingsperioden er 1.-15. marts 

ved sommereksamen og 1.-15. oktober ved vintereksamen.   

  

For omprøve (jf. 3.10) samt for 1. årsprøven (jf. 3.11) gælder særlige regler.  

  

3.4. Prøveformer og opgaveaflevering 
 

3.4.1. Mundtlige eksaminer 

 

Ved mundtlige prøver skal alle eksaminander møde på det tilsagte tidspunkt. Det nøjagtige 
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forberedelses- og eksaminationstidspunkt offentliggøres på eksamensdagen. Ved for sent 

fremmøde regnes man som udeblevet. 

 

Mundtlige prøver ledes af eksaminator og foregår som en samtale mellem eksaminator og 

eksaminand. Også censor kan deltage i samtalen.  

 

3.4.2. Portefølje-eksamen 

 

Ved portefølje-eksaminer afleveres porteføljen i tre eksemplarer i Studentervejledningen d. 

10. juni (forårssemestre) og 10. januar (efterårssemestre).  

 

Porteføljen består af eksaminandens opgavebesvarelser fra undervisningsforløbet. 

 

I løbet af semesteret afleveres 5-8 mindre delopgaver, hvortil der gives løbende kollektiv og 

individuel feedback. Opgavernes præcise indhold og omfang offentliggøres på Absalon i 

løbet af semesteret. Besvarelserne afleveres direkte til underviseren. 

 
Den afsluttende portefølje er en samling af opgavebesvarelserne, evt. i revideret skikkelse.  
 

Fristen for offentliggørelsen af bedømmelsen er 4 uger. Juli måned indgår ikke i bedømmel-

sen. 

 

3.4.3. Skriftlige hjemmeopgaver 

 

Eksamensspørgsmålene offentliggøres på Absalon fredag kl. 12 i uge 50 (efterårssemestre) 

og fredag kl. 12 i uge 21 (forårssemestre). Besvarelsen afleveres i tre eksemplarer i Studen-

tervejledningen seneste fredag kl. 12 i uge 2 (efterårssemestre) og fredag kl. 12 i uge 24 

(forårssemestre). Omfanget skal være 24.000-28.800 tegn, dvs. ca. 10-12 sider (jf. 3.6). Op-

gaven skal være vedlagt en forside/forfattererklæring (udskrives fra uddannelsessiderne på 

KUnet) om, at reglerne om omfang er overholdt. Overtrædelse af reglerne om omfang be-

tragtes herefter som forsøg på eksamenssnyd. 

 

For bachelorprojektet gælder særlige regler (jf. 2.5). 

 

Ved skriftlige eksamensopgaver er fristen for offentliggørelsen af bedømmelsen 4 uger; ved 

bachelorprojektet er den 2 måneder. Juli måned indgår ikke i bedømmelsen. 

 

3.4.4. Valgfagsopgaver 

 

Valgfagsopgaver afleveres direkte til underviser/vejleder senest 1. marts (efterårssemestre) 

og 1. september (forårssemestre). Bedømmelsen foretages af underviser/vejleder med be-

dømmelsen Bestået/Ikke bestået. 

 

Fristen for offentliggørelsen af bedømmelsen er 4 uger. Juli måned indgår ikke i bedømmel-

sen. 
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3.5. Hjælpemidler mm. 

 

Ved mundtlige prøver vil de tilladte hjælpemidler være fremlagt i forberedelseslokalet.   

  

Man har tilladelse til at medbringe egne eksemplarer af de tilladte hjælpemidler i forbere-

delseslokalet. Det fremgår af uddannelsessiderne på KUnet, hvilke hjælpemidler der er til-

ladt i de enkelte fag. 

 

De egne eksemplarer af tilladte hjælpemidler og opgivent pensum, som i henhold til be-

stemmelserne på KUnet kan medbringes i forberedelses- og evt. eksaminationslokalet, må 

kun i begrænset omfang være annoteret. Bestemmelserne om annotering i de enkelte fag 

fremgår af uddannelsessiderne på KUnet.  

 

Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon og PC i forberedelseslokalet.  

  

Det påhviler eksaminator at påse, at reglerne om bogmedbringelse i forberedelses- og eksa-

minationslokalet samt reglerne om annotering overholdes.  

  

Indgår der i spørgsmålet til prøver i Etik og Religionsfilosofi, Kirke- og Teologihistorie, Dog-

matik med Økumenisk Teologi samt Praktisk Teologi tekster på andre sprog end dansk, norsk, 

svensk, engelsk og tysk, vil originalteksten være ledsaget af en oversættelse til et af disse sprog. 

 

3.6. Skriftlige opgavebesvarelser  
  

Ved beregning af sidetal gælder, at 1 side svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum. I det samle-

de sidetal indgår fremstillingen inkl. noter, men ekskl. litteraturliste (og ved bachelorprojekt 

resumé samt præsentation).  

 

Eksamensopgaver og bachelorprojekt skal være vedlagt en forside/forfattererklæring (ud-

skrives fra uddannelsessiderne på KUnet) om, at studieordningens bestemmelser, herunder 

reglerne om omfang, er overholdt. Overtrædelse af reglerne om omfang betragtes herefter 

som forsøg på eksamenssnyd. 

 

Skriftlige eksamensopgaver og bachelorprojekt indleveres i Studentervejledningen i tre ek-

semplarer. 

 

Skriftlige opgaver skrevet i tilknytning til undervisning afleveres dog til læreren og kun i ét 

eksemplar.  

 

Studienævnet kan efter ansøgning tillade, at en skriftlig opgave afleveres på et fremmed-

sprog, idet man højst kan påregne at få tilladelse til aflevering af halvdelen af de skriftlige 

opgaver på fremmedsprog. Opgaver, der skrives i forbindelse med undervisning afholdt på 

et fremmedsprog, afleveres dog på dette sprog, medmindre andet aftales med læreren.  

 

Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder lægges der ud over det faglige indhold og-

så vægt på stave- og formuleringsevne. En usædvanligt god eller en usædvanligt dårlig sta-

ve- og formuleringsevne kan tillægges en direkte, selvstændig betydning for bedømmelsen. 

Bestemmelsen gælder, uanset hvilket sprog det pågældende arbejde er skrevet på.  
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3.7. Framelding fra eksamen  
 

Framelding fra en prøve sker gennem selvbetjening på KUnet senest 10. december i efter-

årssemestre (vintereksamen) og 10. maj i forårssemestre (sommereksamen). Ved for sen 

framelding bliver man registreret som udeblevet og har derved brugt et eksamensforsøg.   

 

Studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 kan ikke framelde sig 1. og 2. 

prøveforsøg. 

 

3.8. Framelding fra eksamen pga. sygdom samt sygeeksamen   
  

Er man på grund af sygdom ude af stand til at deltage i/afslutte en prøve, skal lægeerklæring 

indsendes senest 5 hverdage senere. Såfremt der ønskes sygeeksamen, skal den studerende 

tilmelde sig reeksamen i den pågældende periode. Tilmelding sker gennem selvbetjening på 

KUnet. Såfremt sygdommen er af længere varighed, vil den studerende blive henvist til at 

indstille sig til prøve i den næstfølgende eksamenstermin.  

 

Finder sygemelding sted ved en prøve i sidste semester af bacheloruddannelsen, tilbydes 

sygeeksamen dog i samme eksamenstermin.  

 
3.9.  For sen framelding, for sen aflevering, for sent fremmøde samt udeblivelse  
  

Ved for sen framelding fra eksamen, ved for sen aflevering eller undladelse af aflevering af 

skriftlig eksamensopgavebesvarelse, bachelorprojekt, ved for sent fremmøde samt ved ude-

blivelse bliver man registreret som udeblevet og har derved brugt et eksamensforsøg.   

 

Studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 kan ikke framelde sig 1. og 2. 

prøveforsøg. 

  

3.10. Omprøve  
  

Hvis en prøve ikke bestås, kan man tilmelde sig samme prøve på ny, idet man dog højst kan 

indstille sig til samme prøve 3 gange.   

  

Omprøve efter vintereksamen afholdes i februar eller i en følgende eksamenstermin. Frist 

for tilmelding til omprøve i februar er 1. februar, mens tilmelding til omprøve i en senere 

termin følger de ordinære eksamenstilmeldingsfrister (jf. 3.2). Omprøve efter sommer-

eksamen afholdes i august. Frist for tilmelding til omprøve i august er 1. juli, mens tilmel-

ding til omprøve i en senere termin følger de ordinære eksamenstilmeldingsfrister (jf. 3.2).  

 

Studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 kan ikke framelde sig 1. og 2. 

prøveforsøg. Tilmelding til omprøve foregår automatisk, hvis ikke 1. prøveforsøg bestås.  

 

For specialiseringskurser gælder, at de 3 prøveforsøg skal finde sted inden for 1 1/2 år. 

 

Tilmelding til omprøve i forbindelse med skriftlige eksaminer skal ske inden for en uge ef-

ter bedømmelsens offentliggørelse. 
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Man kan kun tilmelde sig omprøve i hhv. februar og august, såfremt man har underkastet 

sig den ordinære prøve i hhv. januar og juni. Ved framelding og udeblivelse kan man først 

tilmelde sig prøve igen i næstfølgende ordinære eksamenstermin.  

 

3.11.1. årsprøve  
  

For studerende med kundskaber i latin på gymnasialt A-niveau omfatter 1. årsprøven fagene 

Bibelkundskab og Almen Filosofi.   

 

For studerende uden kundskaber i latin på gymnasialt A-niveau omfatter 1. årsprøven fage-

ne Bibelkundskab, Almen Filosofi og Latin.   

 

Bestås prøven ikke ved udgangen af 1. semester (Bibelkundskab) hhv. 2. semester (Almen 

Filosofi), skal den studerende selv tilmelde sig prøven på ny efter gældende regler om ek-

samenstilmelding mv. (jf. 3.3, 3.7, 3.8 og 3.10).   

  

Inden udgangen af 1. studieår efter studiestart skal den studerende underkaste sig prøverne 

under 1. årsprøven. Disse prøver skal senest være bestået ved udgangen af 2. studieår efter 

studiestart.   

 

Studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 tilmeldes automatisk 2. prøvefor-

søg, hvis ikke 1. prøveforsøg bestås.  

  

3.12. Aktivitetskrav 

 

Bacheloruddannelsen betragtes som afbrudt, og den studerende indstilles til dekanen til 

eksmatrikulation, såfremt der i en periode på et år ikke er registreret nogen bestået prøve.   

 

Forud for eksmatrikulation tilbydes den studerende vejledning med henblik på genoptagelse 

af studiet. 

 

3.13. Krav om god akademisk skik  
  

Københavns Universitets krav om videnskabelig redelighed gælder ved alle skriftlige og 

mundtlige prøver samt skriftlige opgaver. Universitetets bestemmelser om eksamenssnyd 

fremgår af disciplinærreglerne.  

  

3.14. Klage  
  

Klage over en prøve eller over en bedømmelse kan af eksaminanden indgives til dekanen senest 

2 uger efter, at bedømmelsen er blevet meddelt. Klagen skal være skriftlig og begrundet.  

  

3.15. Eksamens- og undervisningsprotokol  
  

Efter hver eksamen samt efter afsluttet bedømmelse af skriftlig hjemmeopgave afleverer 

eksaminator/faglærer den underskrevne eksamensprotokol til Studieadministrationen. Ind-

går undervisningsdeltagelse i eksamen, afleverer læreren umiddelbart efter semesterets af-

slutning den underskrevne undervisningsprotokol til Studieadministrationen.  
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3.16. Eksamensbeviser  
  

Der udstedes eksamensbevis på dansk og engelsk ved bestået bacheloruddannelse i teologi. 

Beviset udstedes senest 2 måneder efter sidste eksamen er bestået. På eksamensbeviset an-

føres den betegnelse, uddannelsen giver ret til, på dansk og engelsk, uddannelsens norme-

ring i ECTS-point og kompetenceprofil for uddannelsen. Desuden anføres karaktererne for 

samtlige beståede prøver under uddannelsen, prøvernes omfang i ECTS-point samt karakter 

og titel for hhv. bachelorprojekt. Endvidere indeholder eksamensbeviset oplysninger om 

valgfag og eventuelt meritoverførte prøver. Der udstedes et engelsksproget Diploma Sup-

plement som bilag til eksamensbeviset.  

 

3.17. Undervisningstilmelding  

 

Til- og afmelding til undervisningen foregår på Selvbetjeningen på KUnet. 

 

Undervisningstilmeldingen foregår fra 15. november til 1. december for undervisning i for-

årssemesteret og 15. maj til 1. juni for undervisning i efterårssemesteret. 

 

Der er automatisk eksamenstilmelding ved undervisningstilmelding. 

 

I eftertilmeldingsperioden fra d. 1. februar til d. 1. marts i forårssemestre og d. 1. september 

til d. 1. oktober i efterårssemestre er det muligt at tilmelde sig kurser med ledige pladser og 

afmelde sig undervisningen.  

 

På enkelte bachelorkurser er undervisningen opdelt i hold A, B, C osv. Det er muligt at til-

melde sig specifikke hold, så længe der er plads.  

 

For studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 er det obligatorisk at være 

tilmeldt undervisning og dertilhørende prøver svarende til mindst 30 ECTS hvert halve stu-

dieår (semester).   

Tilmelding til undervisning og prøve sker automatisk. Der tilmeldes til 30 nye ECTS for 

hvert semester på første studieår. Studerende skal selv vælge hold på Selvbetjenin-

gen/KUnet, hvis der udbydes flere parallelle hold. 

 

Hvis der foreligger udsædvanlige forhold (eksempelvis dokumenteret funktionsnedsættelse 

eller sygdom), kan Studienævnet dispensere fra kravet om obligatorisk tilmelding til under-

visning og dertilhørende prøver svarende til mindst 30 ECTS pr. semester. 
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4. Vejledning for bacheloruddannelsen i teologi  
  

4.1. Generelt  
  

Der råder en vis frihed med hensyn til den måde, hvorpå uddannelsen kan tilrettelægges. 

Dog må man i planlægningen være opmærksom på reglerne for fagenes rækkefølge og kra-

vet om studieaktivitet (jf. 2.2.1). For fagene Latin, Bibelkundskab og Almen Filosofi gælder 

særligt, at man skal gå til prøve senest ved udgangen af 2. semester efter studiestart, og at 

prøverne i disse fag skal være bestået senest ved udgangen af 4. semester.  

 

Undervisningsudbuddet er tilrettelagt, så bacheloruddannelsen kan gennemføres på den 

normerede tid, såfremt prøverne bestås som forudsat.  

  

4.2. Vejledende skema over bacheloruddannelsens forløb  
  

På de følgende sider gives i skematisk form vejledende beskrivelser af bachelor-

uddannelsens forløb.  

 

For studerende optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 viser skemaerne det obligato-

riske forløb af bacheloruddannelsens første studieår. 

 

For studerende uden forkundskaber i latin og græsk 

 

 

 

 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Fag 

 

ECTS 

Timer 

 

Latin 1 

 

15 

6 timer 

 

Latin 2 

 

15 

6 timer 

 

Græsk 1 

 

10 

6 timer 

 

Græsk 2 

 

20 

6 timer 

Det Nye    

Testamentes 

Eksegese 1 
 

10 

4 timer 

Det Nye 

Testamentes 

Eksegese 2 
 

10 

4 timer 

Det Nye 

Testamentes 

Eksegese 3 
 

10 

5 timer 

 

BA-

projekt 

 

15 

3 timer 

 

Bibel-

kundskab 
 

10 

4 timer   

Hebraisk 1 

 

 

4 timer 

Hebraisk 2 

 

10 

4 timer 

Det Gamle 

Testamentes 

Eksegese 1 

5 

2 timer 

Det Gamle 

Testamentes 

Eksegese 2 

5 

4 timer  

 

Almen  

Filosofi 1 
 

 

2 timer 

Almen  

Filosofi 2 
 

10 

2 timer       

 

Etik og Reli-

gionsfilosofi 

Del 1 

5 

3 timer 

Etik og Reli-

gionsfilosofi 

Del 2,1 

 

2 timer 

Etik og Reli-

gionsfilosofi  

Del 2,2 

10 

2 timer  

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 1 

 

3 timer 

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 2 

15 

4 timer  

Praktisk 

Teologi 

 

15 

4 timer 

  

Kirke- og 

Teologi-

historisk 

Metode 

5 

2 timer 

Kirke- og 

Teologi-

historiske 

Perioder 1 

10 

4 timer 

Kirke- og 

Teologi-

historiske 

Perioder 2 

10 

4 timer 

Kirke- og 

Teologi-

historiske 

Perioder 3 

10 

4 timer  

Valgfag 

 

15 

2 timer  

ECTS i alt 

Timer i alt 

30 

15 

30 

12 

30 

12 

30 

14 

30 

15 

30 

10 

30 

11 

30 

7 
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For studerende med Latin på B-niveau 
 

 

For studerende med Latin på A-niveau 
 

 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Fag 

 

ECTS 

Timer 

 

 

 

Latin 2 

 

15 

6 timer 

 

Græsk 1 

 

10 

6 timer 

 

Græsk 2 

 

20 

6 timer 

Det Nye Te-

stamentes 

Eksegese 1 

10 

4 timer 

Det Nye 

Testamentes 

Eksegese 2 

10 

4 timer 

Det Nye 

Testamentes 

Eksegese 3 

10 

5 timer 

BA-

projekt 

 

15 

3 timer 

 

 

Bibel-

kundskab 

 

10 

4 timer   

 

Hebraisk 1 

 

 

4 timer 

 

Hebraisk 2 

 

10 

4 timer 

Det Gamle 

Testamentes 

Eksegese 1 

5 

2 timer 

Det Gamle 

Testamentes 

Eksegese 2 

5 

4 timer  

 

Almen  

Filosofi 1 

 

2 timer 

Almen  

Filosofi 2 

10 

2 timer       

 

Etik og Reli-

gionsfilosofi 

Del 1 

5 

3 timer 

Etik og Reli-

gionsfilosofi 

Del 2,1 

 

2 timer 

Etik og Reli-

gionsfilosofi  

Del 2,2 

10 

2 timer  

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 1 

 

3 timer 

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 2 

15 

4 timer  

Praktisk 

Teologi 

 

15 

4 timer 

  

Kirke- og 

Teologi-

historisk 

Metode 

5 

2 timer 

Kirke- og 

Teologi-

historiske 

Perioder 1 

10 

4 timer 

Kirke- og 

Teologi-

historiske 

Perioder 2 

10 

4 timer 

Kirke- og 

Teologi-

historiske 

Perioder 3 

10  

4 timer  

 

Valgfag 

 

15 

2 timer  

ECTS i alt 

Timer i alt 

15 

9 

30 

12 

30 

12 

30 

14 

30 

15 

30 

10 

30 

11 

30 

7 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 

 

Fag 

 

ECTS 

Timer 

 

Hebraisk 1 

 

 

4 timer 

 

Hebraisk 2 

 

10 

4 timer 

 

Græsk 1 

 

10 

6 timer 

 

Græsk 2 

 

20 

6 timer 

Det Nye  

Testamentes 

Eksegese 1 

10 

4 timer 

Det Nye  

Testamentes 

Eksegese 2 

10 

4 timer 

Det Nye 

Testamentes 

Eksegese 3 

10 

5 timer 

 

 

Bibelkundskab 

 

10 

4 timer  

Det Gamle 

Testamentes 

Eksegese 1 

5 

2 timer 

Det Gamle 

Testamentes 

Eksegese 2 

5 

4 timer 

 

   

 

Almen  

Filosofi 1 

 

2 timer 

Almen  

Filosofi 2 

10 

2 timer      

 

Etik og Reli-

gionsfilosofi  

Del 1 

5 

3 timer 

Etik og Reli-

gionsfilosofi 

Del 2,1 

 

2 timer 

Etik og Reli-

gionsfilosofi 

Del 2,2 

10 

2 timer  

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 1 

 

3 timer 

Dogmatik med 

Økumenisk 

Teologi 2 

15 

4 timer 

Praktisk 

Teologi 

 

15 

4 timer 

  

Kirke- og Teo-

logi-historisk 

Metode 

5 

2 timer 

Kirke- og Teo-

logi-historiske 

Perioder 1 

10 

4 timer 

Kirke- og Teo-

logi-historiske 

Perioder 2 

10 

4 timer 

Kirke- og Teo-

logi-historiske 

Perioder 3 

10  

4 timer 

 

Valgfag 

 

 

15 

2 timer 

 

BA-projekt 

 

 

15 

3 timer 

ECTS i alt 

Timer i alt 

15 

13 

25 

10 

35 

14 

35 

14 

20 

15 

40 

10 

40 

12 
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For studerende med Latin og Græsk på A-niveau 

 

 

5. Dispensation og meritoverførsel 

 

5.1. Dispensation  
  

Enhver fravigelse fra studieordningens bestemmelser må søges via Studienævnet, der har 

kompetence til at give dispensation.  

  

5.2. Meritoverførsel  
  

Meritoverførsel fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse søges via 

Studienævnet.  

 

For meritoverførsel mellem Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, og Det Teo-

logiske Fakultet, Aarhus Universitet, er princippet, at et bestået uddannelseselement ved det 

ene fakultet ækvivalerer det tilsvarende element ved det andet fakultet. Det skal bemærkes, 

at studieskift mellem bacheloruddannelsen i teologi ved hhv. Københavns og Aarhus Uni-

versiteter først kan finde sted efter et års studier med de normerede prøver bestået.  

  

Meritoverførsel søges i hvert enkelt tilfælde via Studienævnet.  

 

Forhåndsgodkendelse til studieophold kan først opnås, når de prøver, der indgår i det første 

studieår, er bestået. 

 

 

Semester 1 2 3 4 5 6 

 

Fag 

 

ECTS 

Timer 

 

Hebraisk 1 

 

 

4 timer 

 

Hebraisk 2 

 

10 

4 timer 

Det Gamle Testa-

mentes Eksegese 1 

5 

2 timer 

Det Gamle Testa-

mentes Eksegese 2 

5 

4 timer  

BA-projekt 

 

15 

3 timer 

 

 

Bibelkundskab 

 

10 

4 timer  

Det Nye Testa-

mentes Eksegese 1 

10 

4 timer 

Det Nye Testa-

mentes Eksegese 2 

10 

4 timer 

Det Nye Testa-

mentes Eksegese 3 

10 

5 timer 

Valgfag 

 
15 

2 timer 

 

Almen  

Filosofi 1 

 

2 timer 

Almen  

Filosofi 2 

10 

2 timer     

 

Etik og Religions-

filosofi Del 1 

 

5 

3 timer 

Etik og Religions-

filosofi Del 2,1 

 

 

2 timer 

Etik og Religions-

filosofi Del 2,2 

 

10 

2 timer 

Dogmatik med 

Økumenisk Teo-

logi 1 

 

3 timer 

Dogmatik med 

Økumenisk Teo-

logi 2 

15 

4 timer 

Praktisk Teologi 

 

15 

4 timer 

  

 

Kirke- og Teologi-

historisk Metode 

 

5 

2 timer 

Kirke- og  

Teologihistoriske 

Perioder 1 

10 

4 timer 

Kirke- og  

Teologihistoriske 

Perioder 2 

10 

4 timer 

Kirke- og  

Teologihistoriske 

Perioder 3 

10  

4 timer 

 

 

ECTS i alt 

Timer i alt 

15 

13 

25 

10 

35 

12 

25 

15 

35 

13 

45 

9 
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6. Overgangsregler 

 

Fra 1. september 2012 er alle bachelorstuderende indskrevet på 2012-ordningen, og beståe-

de elementer fra 2005-ordningen overføres jf. skemaet herunder: 
 

Fag på 2005-ordningen  ECTS Fag på 2012-ordningen  ECTS 

Latin 1  15  Latin 1 15 

Latin 2 15 Latin 2 15 

Græsk 1 15 Græsk 1 10 

Græsk 2 15 Græsk 2 20 

I alt ECTS 60  60 

Bibelkundskab 10 Bibelkundskab 10 

Hebraisk 13 Hebraisk 10 

GT 10 GT 1 5 

    GT 2 5 

NT 1 10 NT 1 10 

NT 2 25 NT 2 10 

  NT 3 10 

KH Metode 5 KH Metode 5 

KH Hovedlinjer 10 KH Perioder 1 10 

KH Område før 1300 10 KH Perioder 2 10 

KH Område efter 1300 9 KH Perioder 3 10 

DO 15 DO 15 

Almen Filosofi 8 Almen Filosofi 10 

ER 12 ER 1 5 

    ER 2 10 

PT 13 PT 15 

BA valgfag 15 BA valgfag 15 

BA projekt 15 BA projekt 15 

I alt ECTS 180  180 

 

 

Ordinær eksamen og reeksamen i Græsk 2 (15 ECTS) efter 2005-ordningen kan senest af-

lægges ved vintereksamen 2013.  

 

For detaljeret information og vejledning vedr. overgang fra 2005-ordningen til 2012-

ordningen henvises til uddannelsessiderne på KUnet.  


