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Medlemmerne af Eksternt og Akademisk Råd  

M Ø D E R E F E R A T  3. OKTOBER 2016 

Forum Fællesmøde i Eksternt og Akademisk Råd  

Møde afholdt Fredag den 11. marts 2016 kl. 13-15  

Sted Lokale 039, Købmagergade 46, stuen  

Referent Torben Rytter Kristensen   

Til stede: Kirsten Busch Nielsen, Carsten Selch Jensen, Birgitte Stoklund 
Larsen, Hans Vium Mikkelsen, Henrik Bach, Henrik Brandt-Pedersen, Inge 
Bastkær Rasmussen, Irene Larsen, Peter Fischer Møller, Signe Malene 
Berg, Søren Abildgaard, Anna Vind, Gitte Buch-Hansen, Niels Henrik 
Gregersen, Stig Jensen, Mette Juhl Vedel,  
 

Afbud fra Eksternt Råd: Peter Skov-Jakobsen, Marianne Zibrandtsen 

Afbud fra Akademisk Råd: Gitte Buch-Hansen, Adam Garff, Iben 
Damgaard 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Noter fra Eksternt Råds møde den 23. oktober 2015. ./. 
3. Meddelelser og orientering (dekanen) 

3a. Finanslov 2016 – konsekvenser for Københavns Universitet og 
for Det Teologiske Fakultet. 
3b. Skrivelse af 28. januar 2016 fra biskopperne til ministeren om 
småfag ved Københavns Universitet. ./. 
3c. Forslag om ændring af universitetsloven fremsat 24. februar 
2016 efter politisk aftale af 20. november 2015 om justering af 
fremdriftsreformen. ./. 



 

SIDE 2 AF 6 3d. Vedrørende nyt bevillingssystem (taxametersystem). ./. 
3e. Københavns Universitets ønske om fra 2018 at indføre 
karaktergennemsnit 6,0 som adgangskrav til bacheloruddannelser i 
kvote 1. Teologi samt yderligere et par uddannelser står udenfor. ./. 
3f. Kvalitetssikring på uddannelsesområdet og forestående 
ansøgning om institutionsakkreditering. ./.  
3g. Byggeriet på Søndre Campus. Status for flytteplaner.  

4. Introduktion til MA in the Religious Roots of Europe (prodekan 
Carsten Selch Jensen).  

5. Drøftelse: De eksegetiske fag i det teologiske studium 
(afdelingsleder Heike Omerzu). 

6. Bordet rundt – fra Eksternt Råds medlemmer. 
7. Evt., derunder næste møde (for Eksternt Råd alene, tidspunkt er via 

doodle aftalt til fredag den 14. oktober 2016 kl. 11.30-13.30; 
dimissionsfest holdes samme dag). 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

 
Pkt. 5 om De eksegetiske fag i det teologiske studium udgår pga sygdom. 
Punktet tages op ved fremtidigt møde. 

 
 

Ad 2) Noter fra Eksternt Råds møde den 23. oktober 2015. 
 

Ingen bemærkninger til noter fra seneste møde. 
 

 
Ad 3) Meddelelser og orientering (dekanen) 

 
3a. Finanslov 2016 – konsekvenser for Københavns Universitet og for Det 
Teologiske Fakultet. 
 
Dekanen orienterede om indtægtsnedgangen i henhold til Finanslov 2016. I 
2019 vil indtægterne efter alt at dømme ligge en halv milliard lavere end i 
2015. Noget skyldes omprioriteringsbidrag på 2-4-6-8 % og mistet 
huslejetilskud på 70 mio. kr. Andet skyldes uklarhed om fortsættelse af 
forskningstilskuddet i 2019, bortfald af takstforhøjelse på såkaldt tørre 
uddannelser fra 2019, effekt af dimensionering og effekt af varslet 
taxameterreform. Dertil kommer nedgang i forskningsrådsmidler, effekt af 
byggeprojekter og reduceret træk på egenkapitalen – samt konsekvens af 
studiefremdriftsreform. 
 
Universitetets bestyrelse fastlagt et budget, der forudsætter økonomisk 
tilpasning gennem 2016. Universitetet arbejder nu med at sikre bundlinjen 



 

SIDE 3 AF 6 frem mod 2019 bl.a. via administrative forenklinger, kvadratmeternedgang, 
forbedrede indkøbsordninger, bedre uddannelsesgennemførelse. 
 
Der sker en personalemæssig tilpasning i 2016 ved Det Teologiske Fakultet. 
Fakultetet tilpasser udgifterne hen over årene, så vi langsomt når 2019-
niveauet. De fokusområder, fakultetet har i udviklingsplanen til nu – at 
styrke forskningen via eksterne bevillinger og at styrke uddannelses-
gennemførelsen – er stadig relevante. 
 
Efter orienteringen var der en drøftelse i rådet om finanslovens 
implikationer for fakultetet og ”de tørre fag”. 
 
3b. Skrivelse af 28. januar 2016 fra biskopperne til ministeren om småfag 
ved Københavns Universitet. ./. 
 
Skrivelse til orientering. Biskopperne udtrykte som central aftagergruppe 
bekymring om de små sprogfag.  
 
HUM varslede standsning af optag i 2016 for at kunne analysere nærmere 
på bæredygtighed (uddannelser med småfagsbevilling på FL, nogle med 
særlig støtte fra KU). 
 
Herfra blandede fakultetet sig i debatten, især fordi klassisk græsk er en 
indlysende del af den almene videnshorisont og dermed også af teologiens. 
Tankevækkende er det, at de små sprogfag ikke er levedygtige. 
 
Orienteringen medførte en kort drøftelse af betydningen og vigtigheden af 
de klassiske fag for de teologiske uddannelser. 
 
3c. Forslag om ændring af universitetsloven fremsat 24. februar 2016 efter 
politisk aftale af 20. november 2015 om justering af fremdriftsreformen. ./. 
 
En kort orientering om lovforslaget blev givet af dekanen; universiteter 
sætter selv regler for tilmelding til undervisning og prøver, løbende 
aktivitetskrav, løbende karakterfastsættelse, dispensationsmulighed til 
iværksættere oa, merit og supplering.  
 
Studietidsmodellen fastholdes med risiko for bøde på op til 250 mio kr. til 
KU i 2020, hvis de studerendes studietid ikke er kortet med 7,6 måneder (= 
færdiggørelsesbonus, som ikke udbetales).  
 



 

SIDE 4 AF 6 KU har nedsat et 12-mandsudvalg med seks studerende og seks 
ledelsesrepræsentanter, der aftaler ramme for de ordninger, KU må indføre, 
så der skabes en forbedring – uden at ødelægge studierne.  
  
3d. Vedrørende nyt bevillingssystem (taxametersystem). ./. 
 
KU’s indspil til ministeriet om nyt bevillingssystem er fremsendt. Der er 
utryghed ved udsigten til et nyt bevillingssystem, der er udmeldt som noget, 
der skal gælde alle uddannelser (så der ikke skelnes mellem forsknings- og 
ikkeforskningsbaserede), og følge principperne kvalitet, regionalisering og 
beskæftigelse.  
 
KU ser gerne kvalitet som parameter for at skille de forskningsbaserede 
uddannelser, ud. Regionalisering er et politisk formål, som vel ikke skal 
fremmes gennem uddannelsesfinansiering. Og beskæftigelsen skulle der jo 
være taget højde for gennem dimensioneringen, der er reguleret efter 
dimittendledighed. 
 
Meddelelsen affødte en kort debat, hvor rådet udtrykte bekymring over den 
fremtidige uddannelsesfinansiering.  
 
 
3e. Københavns Universitets ønske om fra 2018 at indføre 
karaktergennemsnit 6,0 som adgangskrav til bacheloruddannelser i kvote 1. 
Teologi samt yderligere et par uddannelser står udenfor. ./. 
 
Dekanen orienterede om KU’s adgangskrav på bacheloruddannelser fra 
2018 ud fra ønsket om at få frafaldet ned. Der er evidens for en vis 
sammenhæng mellem lav kvotient og dårlig gennemførelse. Ændringen af 
universitetsloven giver mulighed for differentiering mellem kvote 1 (med 
adgangskrav) og kvote 2 (uden). 
 
Teologi står uden for kravet (ligesom to naturvidenskabelige uddannelser og 
musikvidenskab), dette ud fra volumenbetragtninger og den ikke så entydige 
sammenhæng mellem kvotient og frafald på teologi. 
 
 
3f. Kvalitetssikring på uddannelsesområdet og forestående ansøgning om 
institutionsakkreditering. ./.  
 
Udvalget blev orienteret om status og proces for institutionsakkrediteringen. 
KU har gennem de seneste år opbygget et samlet og fleksibelt 
kvalitetssikringssystem på uddannelsen. Det omfatter fælles retningslinjer 



 

SIDE 5 AF 6 for kvalitetssikring på de fleste felter og så specifikke udmøntninger af de 
fælles retningslinjer i fakultetsvise kvalitetssikringspolitikker. Et hovedkrav 
er evaluering af uddannelser hvert 6. år samt redegørelser for alle 
uddannelser årligt og rapportering fra dekan til rektor ligeledes årligt.  
 
Det udsendte bilag viser dekanens afrapportering til rektor for studieåret 
2013-2014. Heraf fremgår det, at frafald og gennemførelse er i fokus. 
Dekanerne har rapporteret på denne måde, rektor har kvitteret og pålagt 
fokusområder for det kommende år, og afrapporteringerne er offentligt 
tilgængelige.  
 
Andre brikker i kvalitetssikringssystemet er kursusevalueringer, procedurer 
for studieordningsændringer, dialog med aftagere, inddragelse af 
censorformandskaber osv. Den samlede politik kan ses på hjemmesiden. 
 
15. april sender KU sin ansøgning til ACE-Denmark om 
institutionsakkreditering.  
 
 
3g. Byggeriet på Søndre Campus. Status for flytteplaner. Diasshow og 
omdeling. TRK. 
 
Sekretariatschefen gennemgik de omdelte dias og beskrev status og proces 
for flytningen. 

 
 
3. Introduktion til MA in the Religious Roots of Europe (prodekan 

Carsten Selch Jensen).  
 

Prodekanen gennemgik den fællesnordiske kandidatuddannelse, som 
fakultetet fik godkendt til igangsættelse i 2009.  
 

 
4. Drøftelse: De eksegetiske fag i det teologiske studium (afdelingsleder 

Heike Omerzu).  
 
Udgået pga. sygdom, jf. pkt. 1. 
 
5. Bordet rundt – fra Eksternt Råds medlemmer. 
Under bordrunden drøftedes Luther-jubilæet i 2017, rekrutteringspro-
blematikken, udgivelsesudfordringer i forbindelse med finansiering af 
oversættelsesprojekter og Himmelske Dage    
 
6. Evt., derunder næste møde (for Eksternt Råd)  



 

SIDE 6 AF 6 Næste møde er aftalt til den 14. oktober 2016 kl. 11.30-13.30 med 
efterfølgende dimissionsfest. 
 
Via doodle er efterfølgende møderne i 2017 berammet til fredag den 17. 
marts og fredag den 10. november.  

 


