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Medlemmerne af Eksternt Råd  

M Ø D E R E F E R A T  9. MARTS 2017 

Forum Eksternt Råd  

Møde afholdt Fredag den 14. oktober 2016 kl. 11.30-13.15.  

Sted Lokale 039, Købmagergade 46, stuen  

Referent Torben Rytter Kristensen   

Til stede 
Kirsten Busch Nielsen (fra kl. 12.15), Carsten Selch Jensen (mødeleder ind-
til 12.15), Iben Damgaard, Peter Skov-Jacobsen, Peter Fischer Møller, Bir-
gitte Stoklund Larsen, Henrik Bach, Søren Abildgaard, Signe Marlene Berg, 
Marianne Zibrandtsen, Irene Larsen, Hans Vium Mikkelsen, Heike Omerzu 

Afbud 
Henrik Brandt-Pedersen, Inge Bastkær Rasmussen 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Noter fra seneste møde (fællesmøde med Akademisk Råd 11. marts 

2016) ./. 
3. Aktuelle emner af betydning for teologistudiet (ved dekanen)  

a. Justering af studiefremdriftsreform: nye regler trådt i kraft pr. 1. 
september 2016. ./. 

b. Rekruttering og optagelse 2016 (BA- og KA-uddannelserne i te-
ologi samt KA-uddannelsen The Religious Roots of Europe).  

c. Universitetsuddannelserne i lyset af forslag til finanslov 2017.  
d. Styringsreform? ./. 
e. Flytning til Søndre Campus. Status flytning og indvielse. 
f. Markering af Reformationsjubilæet 2017. Se reformati-

on.teol.ku.dk for den samlede oversigt. Bemærk: KU markerer 
dagen torsdag den 5. oktober 2017 kl. 13-18. 



 

 

SIDE 2 AF 4 g.  Afsked med Inge Bastktær Rasmussen 
4. Bordet rundt – nyt fra rådets eksterne medlemmer 
5. Kvalitetssikring af uddannelserne mv. (ved prodekanen) 

a. Status i teologiuddannelserne og The Religious Roots of Europe. 
b. Frem mod uddannelsesevaluering af teologiuddannelserne i 

2017. 
6. Drøftelse: De eksegetiske fag i det teologiske studium (afdelingsle-

der Heike Omerzu).  
7. Evt., herunder næste møde: fællesmøde med Akademisk Råd fredag 

den 17. marts 2017 kl. 13.00-15.00. Efterårets møde er aftalt til fre-
dag den 10. november 2017 kl. 13.30. 

 
Ad 1. 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 3g. 
 
Ad 2. 
Ingen bemærkninger til noter fra fællesmøde med Akademisk Råd 11. marts 
2016. 
 
Ad 3. 
a.  
Studieordningerne som ændret med virkning fra 1. september  
2016 samt de generelle bestemmelser for uddannelserne kan ses på 
http://teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/ 
 
Fremdriftsreglerne blev ændret ved politisk beslutning (i form af ændring af 
uniuversitetsloven), så universiteterne ikke længere er tvunget til at tvangs-
tilmelde studerende til kurser og prøver.  
 
KU har via aftale i det såkaldte tolvmandsudvalg med studenter- og ledel-
sesrepræsentanter lavet egne regler. KU har derfor afskaffet tvangstilmel-
dingen – og i stedet indført et krav, som de studerende selv tager ansvar for 
at opfylde, nemlig at de skal være fuldtidsstuderende med 45 ECTS per år 
(også første år).  
 
Desuden er der kommet maksimale studietider. BA- og KA-uddannelsen 
skal være afsluttet senest et år efter normeret tid. Der kan kun holdes orlov 
uden grund på bacheloruddannelsen. KU’s forventning er, at inden for disse 
reglers rammer kan universitetet komme under den tilladte gennemsnitlige 
overskridelse af studietider i 2020, hvor den gennemsnitlige studietid på KU 
skal være reduceret med 7,6 måneder. 
 
 
 
b. 
Rekruttering og optagelse 2016 (BA- og KA-uddannelserne i teologi samt 
KA-uddannelsen The Religious Roots of Europe).  



 

 

SIDE 3 AF 4  
BA-teologi: Teologi var det fag med relativt størst fremgang på søgning i 
2016. Uddannelserne er dimensionerede med et loft på 132 over optaget på 
BA. I løbet af september er der gennemført studiestartsprøve og på den bag-
grund er de, der aldrig mødte op og ikke har vist sig i undervisningen, sorte-
ret fra. Det betyder pr. 1. oktober er det reelle optag på 118.  
 
KA-teologi 33 pr. 1. september, hvortil kommer optag pr. 1. februar.  
KA-Roots: 12  
 
h.  
Universitetsuddannelserne i lyset af forslag til finanslov 2017.  
Finanslovsforslag var uden overraskelser, men med fortsat nedgang (2 %). 
”Forskningsskrænten” er fyldt op og dermed flyttet til 2020. Forhøjelsen af 
den tørre STÅ er forlænget, men med krav – som ikke nærmere er oplyst – 
om dokumentation for flere timer mv. Forhøjelsen kan vise sig at forsvinde i 
den taxameterreform/finansieringsreform, som afventes fra 2018 (med ba-
sis+aktivitet+beskæftigelse som bærende nøgler).  
 
i.  
Styringsreform  
Bilag: Kronik i Børsen den 23. september 2016 af bestyrelsesformand Niels 
Strandberg Pedersen, KU, og bestyrelsesformand Per Falholt, DTU: ”Hold 
ministeren ude af universitetet”. 
Pt er styringsreformen den store sag. Artiklen i WA kronik i Børsen er ud-
tryk for universiteternes modvilje mod ministerudpegning af bestyrelser. 
  
j.  
Flytning til Søndre Campus. Status flytning og indvielse. 
Rådet fik en grundig orientering om byggesagen og den forestående flyt-
ning. Flytningen finder sted i januar 2017: kontorer først, dernæst undervis-
ningslokaler efter princippet 1:1. Vintereksamen holdes i Købmagergade.  
 
k.  
Markering af Reformationsjubilæet 2017. Se reformation.teol.ku.dk for den 
samlede oversigt. Bemærk: KU markerer dagen torsdag den 5. oktober 2017 
kl. 13-18 ca.  
 
Kort orientering. Ingen bemærkninger. 
 
g.    
På mødet tog rådet in absentia afsked med provst Inge Bastkær Rasmussen, 
der går på pension. Dekan Kirsten Busch Nielsen takkede for Inges medar-
bejde i rådet siden dettes nedsættelse – og her i sidste runde for kompetent 
medvirken ved institutionsakkrediteringen i foråret. Et nyt medlem skal ud-
peges (af fakultetet, fra provstekredsen). 
 



 

 

SIDE 4 AF 4 Marianne Zibrandtsen fortsætter i rådet. 
 
Ad 4. 
Bordet rundt bød bl.a. på indlæg om præstemangel (og udvalgsarbejdet i den 
forbindelse), reformationsjubilæet, overgang fra kandidatuddannelse til Pa-
toralseminariet, Bibelselskabets udfordringer med at finde oversættere og 
Bibelselskabets forfatterskoleinitiativ. 
  
Ad 5. 
Prodekan Carsten Selch Jensen gav en kort orientering om kvalitetssikring 
af uddannelserne på baggrund af det udsendte Procedure for dialog med 
aftagerpanel. 
 
a.  
Status i teologiuddannelserne og The Religious Roots of Europe.  
Begge uddannelser blev drøftet på mødet med særlig fokus på udfordringer-
ne omkring frafald og ledighed. Her var det i særlig grad spørgsmålet om 
ledighed der optog aftagerpanelet og man drøftede forskellige mulige tiltag, 
dels i forbindelse med selve uddannelserne, dels i overgangen fra studium til 
arbejde. Repræsentanterne fra eksternt råd pegede her på konkrete tiltag som 
var/ville blive iværksat fra aftagernes side i forholdet til at oplyse om job-
muligheder, samt give studerende og kandidater mulighed for gennem prak-
tik og andre former for match-making at give potentielle ansøgere et klarere 
billede af de faktiske jobmuligheder.  

 
Ikke mindst samlede drøftelsen med aftagerne sig om frafald på denne ud-
dannelse.   

 
b.  
Frem mod uddannelsesevaluering af teologiuddannelserne i 2017. På grund-
lag af den udsendte Procedure for årlige uddannelsesredegørelser samt ud-
dannelsesevaluering af hele uddannelser orienteredes om, hvordan den fore-
stående uddannelsesevaluering af teologiuddannelserne i 2017 vil blive 
gennemført.   
 
Ad 6. 
Rådet drøftede på baggrund af oplæg fra afdelingsleder Heike Omerzu de 
eksegetiske fag i det teologiske studium.  
 
Ad 7. 
Næste møde bliver fællesmøde med Akademisk Råd fredag den 17. marts 
2017 kl. 13.00-15.00. Efterårets møde er aftalt til fredag den 10. november 
2017 kl. 13.30. 


