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10. JULI 2015 

Forum Eksternt Råd samt Akademisk Råd, Det Teologiske Fakul-
tet 

 

Møde afholdt: 20. marts 2015 kl. 13.00 – 15.00  

Sted: Det Teologiske Fakultet lokale 0.39  

Noteansvarlig: Sekretariatschef Torben Rytter  

Tilstede: Henrik Bach, Henrik Brandt-Pedersen, Hans Vium Mikkelsen, In-
ge Bastkær Rasmussen, Irene Larsen, Peter Fischer-Møller, Peter Skov-
Jakobsen, Signe Malene Berg, Bent Flemming Nielsen, Christine Dam-
gaard, Kirsten Busch Nielsen, Stig Jensen, Aske Olsen, Christine Dam-
gaard, Thomas Neergaard, Lauge Nielsen, Maj-Britt Johannsen og Torben 
Rytter Kristensen  
 
Afbud: Inge Lise Pedersen, Marianne Zibrandtsen, Carsten Selch Jensen 
 
 
Mødet blev afviklet efter nedenstående dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af noter fra møde den 24. oktober 2014. 

3. Drøftelse af studieordningsrevision, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 
§ 31.  

3a. Baggrund: Studiefremdriftsreformen. Ved dekanen. 

3b. Bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi – studieordninger-
ne revideret. Oplæg til drøftelse ved formand og næstformand for 



 

SIDE 2 AF 8 Studienævnet for Teologi: professor, dr.theol. Bent Flemming Niel-
sen og stud.theol. Christine Damgaard.  

4. Orientering om arbejdet i Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter 
ved rektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen.  

5. Fra studium til erhverv – med henblik på søgning til præsteembeder.  

6. Gensidige meddelelser 

6a. Dekanens meddelelser.  

Uddannelsesdimensionering. Status. 

Københavns Universitets ansøgning om bygningsselveje.  

KUA3 – Søndre Campus.  

6b. Medlemmernes meddelelser. 

7. Evt. 

Næste møde 23. oktober 2015 kl. 11.30-13.30. Forslag til emner? 

  
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af noter fra møde den 24. oktober 2014. 
Noterne blev godkendt med den tilføjelse, at Henrik Brandt Petersen også 
var til stede på mødet i oktober. 

 
3. Drøftelse af studieordningsrevision, jf. uddannelsesbekendtgørel-

sens § 31  
 

3a. Baggrund: Studiefremdriftsreformen.  
 

Dekanen redegjorde kort for baggrunden revisionen af studieordningerne.  
Baggrunden er Studiefremdriftsreformen, der udspringer af en politisk aftale 
fra april 2013 om en reform af SU-systemet og rammerne for studiegennem-
førelse, som blev knyttet til en omlægning af universiteternes uddannelses-
midler afhængigt af reduktion af gennemsnitlige studietider.  

 
I 2020 skal den gennemsnitlige studietid på landsplan være kortet med 4,3 
måneder, på Københavns Universitet (KU) med 7,6 måneder, her på fakulte-
tet med 5,7 måneder (målt ud fra 2011). For universitetet er den økonomiske 
værdi af sådan en forkortelse gjort op til 345 mio. kr. Det er det beløb, KU 
vil miste i tabt færdiggørelsesbonus, hvis studietiderne ikke kortes. Det ken-
detegner reformen, at de krav, der stilles til SU-modtagere, er udstrakt til at 
omfatte alle studerende, også dem, der klarer sig uden SU. For alle er under-
lagt reformens jernnævne, kravet om tilmelding til undervisning og prøver i 



 

SIDE 3 AF 8 et omfang af 30 ECTS hvert semester. Der er flere krav (i alt otte initiati-
ver), men dette vurderes som det afgørende.  

 
I universitetets udviklingskontrakt for 2015-2017 vedrører et af målene 
”studieintensiteten”, der gøres op ud fra den gennemsnitlige ECTS-
produktion pr. studerende. Den ser ud til at være stigende, årsagen ufortalt, 
også på fakultetet (29,8 ECTS i 2011, 34,3 i 2014). For nylig er der for før-
ste gang desuden blevet målt på, hvordan studietiderne på KU udvikler sig. 
Den gennemsnitlige overskridelse af normeret tid er forkortet mærkbart for 
universitetet som helhed. Men her på fakultetet steg den i 2014 (fra 14,4 
måneder i 2011 til 20 måneder i 2014) – nemlig som en konsekvens af, at 
nogle studerende, der har været længe undervejs, har indleveret og bestået 
speciale.  

 
Overordnet skal der pga reformen navigeres i et uddannelseslandskab med 
modstridende krav og forventninger til, hvad et studium er og skal være. 
Status er formentlig, at reformkravene på den ene side ikke længere nyder 
den politiske opbakning, man må forudsætte, at de gjorde ved aftalens ind-
gåelse i april 2013, men at lovgivningen på den anden side heller ikke er 
ændret. Derfor er hovedopgaven for fakultetet at sikre, at de studerende og 
studier kommer mindst muligt i klemme, så der også fremover er plads til 
den glæde, lyst og faglige begejstring, som følger af spændende fag, god 
undervisning, en sammensat studenterbefolkning og et godt studiemiljø. Der 
arbejdes særdeles indgående med sagen i de faglige miljøer, i studenterrå-
det, i ledelsen, i administrationen – og i studienævnene, der ifølge universi-
tetsloven har ansvaret for at udarbejde forslag til studieordninger (§ 18), 
som godkendes af dekanen.  

 
3b. Bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi – studieordningerne 
revideret. Formand og næstformand.  

 
Studienævnets formand Bent Flemming Nielsen gennemgik studieordnin-
gerne (begge ordninger er indsat nedenfor i skema-form som omdelt på mø-
det). Han præciserede, at hensigten med revisionen har været at opnå en for-
enkling af uddannelsesstrukturen samt at honorere de krav, der fra universi-
tetet er stillet til fakulteterne i forbindelse med studiediefremdriftsreformen. 
Studienævnet har løst en bunden opgave.  

 
 
 
 
 
 



 

SIDE 4 AF 8  
Bacheloruddannelsen i teologi: 

 
 
Kandidatuddannelsen i teologi: 
 

 
 

 
Studienævnets næstformand supplerede fra studenterside. Hun udtrykte ge-
nerel tilfredshed med både resultat og proces. 
 
Herefter var der bred drøftelse af konsekvenserne af studiefremdriftsrefor-
men. 
 
Der var generel tilfredshed i Eksternt Råd med ordningerne i lyset af de om-
stændigheder, der havde tilskyndet ændringerne. Der var bekymring om 
”pølsefabrik” og skolegørelse af studierne som konsekvens af reformen. Der 
var enighed om, at studiefremdriftsreformens konsekvenser sætter faglighe-
den under pres – men også om, at som ordningerne er revidereret, er der 
skabt fortsat gode rammer om studiet. Rådets eksterne medlemmer noterede 
sig, at lærere og studenter var enige i vurderingen af ordningerne. 
 



 

SIDE 5 AF 8 Den endelige studieordning vil blive tilsendt Eksternt Råd i efteråret 2015.  
 

4. Orientering om arbejdet i Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter 
(FUV) ved rektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen.  
 

Hans Vium Mikkelsen orienterede kort om arbejdet i FUV, der blev en rea-
litet 1. januar 2014 med Hans Vium Mikkelsen som rektor. Centeret står på 
to ben - forskning og udvikling som det ene, uddannelse på den som det an-
det. FUV skal iværksætte og understøtte undersøgelser og formidle viden 
bredt på tværs af og tilbage til folkekirken og det danske samfund. Organi-
satorisk har FUV egen bestyrelse, resultataftale med Kirkeministeriet og har 
til huse på tre forskellige lokaliteter. 

 
5. Fra studium til erhverv – med henblik på søgning til præsteembeder 

 
Dekanen orienterede om status: Under dimensioneringsdebatten kom det 
frem og blev et væsentligt argument for teologi (nationalt og på KU), at bi-
skopperne melder om vigende søgning til præsteembeder. Præsteforeningen 
har gjort antallet af præster i alderen 60-70 op: Der var i oktober 2014 i alt 
390 præster i alderen 60-70. Dertil kommer tallene fra biskopperne om vi-
gende søgning i by og på land. Det gennemsnitlige antal ansøgere er faldet i 
alle stifter i årene 2004-2014. 
 
Dette skal ses i relation til antallet af uddannede kandidater – fra Det Teolo-
giske Fakultet, KU, er det:  
2004: 46, 2005: 47, 2006: 53, 2007: 50, 2008: 55, 2009: 49, 2010: 54, 2011: 
32, 2012: 51, 2013: 40, 2014: 43. Gns.: 47,2. 

 
På fakultetet er der ikke umiddelbart bekymring for rekrutteringen til studi-
et. Man der behøves en vedholdende indsats med at rekruttere dels ad uni-
versitetets almindelige kanaler, dels gennem egne initiativer (pt f.eks. via 
GoCards). Ligeledes er frafald og gennemførelse områder, der kræver stadig 
opmærksomhed.  

 
For fakultetet gælder det, at den vedtagne dimensionering ikke kommer til 
at betyde mindsket kandidatoptag og -produktion. Studiefremdriftsreformen 
kan få konsekvenser, men det vil formentlig især være på bacheloruddannel-
sen.  

 
Dimittendundersøgelsen i 2010 viste, at 72 % af de da seneste årgange blev 
præster i folkekirken. Det er umiddelbart vurderingen, at tallet er ca. det 
samme i dag. Men der er tegn på, at en relativt mindre andel af de allersene-
ste årgang ønsker at fortsætte på Pastoralseminariet. Åbenbart synes ikke al-



 

SIDE 6 AF 8 le unge teologer, at det er tillokkende at blive præst. Problemet skærpes 
formodentlig af land-by-forskellen.  
 
I rådet drøftes på mødet i marts 2014 om, at det er særlig vanskeligt at være 
ung præst. Pastoralseminariet arbejder med denne problematik. Der er lø-
bende kontakt Pastoralseminariet om fakultetet om det ventede antal specia-
leafsluttere et par semestre frem.  
 
Som noget nyt deltager Pastoralseminariet i dette forårs ”karriereworkshop” 
for de teologistuderende. Den praksis kan forhåbentlig fortsættes. Under alle 
omstændigheder er fakultetets vurdering, at det signal, fakultetet og uddan-
nelsen sender til de studerende, er, at præstejobbet er godt, en givende, rele-
vant og stolt teologkarrierevej.  
 
I en situation med præstemangel, hvor der ikke er ansøgere nok til stillinger, 
indgår fakultetet gerne i en dialog med aftagerne om eventuelle særlige ud-
dannelsesinitiativer til midlertidig supplering af adgangsbekendtgørelsens § 
1 (cand.theol. som ”kongevejen” til præsteembede), ligesom fakultetet gerne 
medvirker til tilvejebringelse af sådanne initiativer. På samme måde bidra-
ger fakultetet gerne, hvis der bliver brug for særlige rekrutteringskampagner 
eller lignende fra folkekirkens side. 
 
I forlængelse af orienteringen drøftede rådet problemstillingen og de udfor-
dringer, aftagerne har med rekrutteringen af nye præster. Der blev talt om 
aftagernes forpligtigelse til at arbejde på at vende tendensen, etablering af 
netværk (arbejdsfællesskaber contra enmandsarbejde), grundig og fornyende 
karrierevejledning, job til medfølgende hustru, land/by problematikken. 
 
Afslutningsvis omhandlede drøftelsen konkret de stillingsopslag, som me-
nighedsrådene anvender ved rekruttering. De studerende fandt, at de annon-
cerede efter ”supermænd/-kvinder”, og at sådanne kvalifikationskrav godt 
kunne mindske lysten hos nyuddannede til at søge stillingen. Fra studenter-
side var der  med andre ord en konkret opfordring til menighedsrådene om 
at genoveje stillingsopslagene, så de i højere grad appellerer også til nyud-
dannede.   

 
6. Gensidige meddelelser 
 
6a. Dekanens meddelelser 

 
 Uddannelsesdimensionering status. 
Dekanen gav følgende status: Ministerens dimensioneringsplan faldt på 
plads i december ud fra det såkaldte ”Sofie 3-forlig”, indgået mellem mini-



 

SIDE 7 AF 8 steren og Rektorkollegiet – bl.a. under indtryk af omfattende debat, derun-
der indspil fra aftagere. Fakultetet takkede for for indsatsen til Eksternt Råd.  
Først dimensioneres de bacheloruddannelser, der har høj dimittendledighed, 
dernæst, fra 2018, dimensioneres de kandidatuddannelser, disse bachelor-
uddannelser leder til. For fakultetet betyder det reelt, at bacheloruddannel-
sens optag frem til 2018 skal skæres med i alt 13 pladser (3 + 3 + 3 + 4), 
målt ud fra optaget i 2013. Kandidatuddannelsen ligger fast med et loft på 
54 pladser i de kommende år. Da bachelorers retskrav er fastholdt, får di-
mensioneringen næppe reel betydning for teologistudiet.  

 
 Københavns Universitets ansøgning om bygningsselveje. 
 
Københavns Universitet ønsker at eje egne bygninger med det hovedformål 
at kunne løse sine kerneopgaver inden for uddannelse, forskning og innova-
tion endnu bedre. Høje huslejer, forsinkelser og uhensigtsmæssigheder ved 
nybyggeri samt manglende fleksibilitet i anvendelses- og udviklingsmulig-
heder i eksisterende bygninger medfører dårligere vilkår for optimering af 
KUs kerneydelser og i sidste ende ringere kvalitet.  
 
KUs bestyrelse har gennem mere end to år arbejdet med at overtage de byg-
ninger, som i dag lejes under den statslige SEA-ordning. Af universitetslo-
ven fremgår, at selveje af bygninger er en mulighed for de danske universi-
teter. DTU og CBS har i dag selveje, ligesom det er tilfældet for alle gym-
nasier samt professionshøjskoler. Hertil kommer, at mange førende interna-
tionale universiteter ligeledes selv ejer deres bygninger. 
 
Ministeren svarede før jul, at et svar kan ventes i september, altså efter fol-
ketingsvalget. BYGST undersøger i disse måneder universitetets kapacitet 
mht at kunne drive egne bygninger, ligesom der pågår en værdifastsættelse.  

 
For at sætte sagen på den politiske dagsorden har universitetet ført en kam-
pagne i trykte og elektroniske medier. Et KU-foretræde for Uddannelsesud-
valget i februar viste, at der fra oppositionen er tilslutning. 

 
 KUA3 – Søndre Campus.  
Sekretariatschefen gav en kort status om den fremtidige flytning, hvor fakul-
tet forlader indre by og bliver en del af KU’s Søndre Campus 
 
Manøvren er en del af CAMPUSplanen - som har to hovedelementer: for-
tætning (altså spare husleje) og modernisering af KU med tidssvarende faci-
liteter for studerende og undervisere. 
 



 

SIDE 8 AF 8  
Overordnet er tidsplanen  

• Aflevering november 2016 

• Indflytning – primo 2017 

Men i lyset af byggesagens udvikling må påregnes en forsinkelse på ½ år 
(måske længere), idet bygherren dog tidplanen. 
 
Fakultetet er pt i dialog med de kommende naboer (Det Juridiske og Huma-
nistiske Fakultet) om at aftale drift, overveje fælles indkøb, fælles flytning 
og indretning af fællesarealerne. 
 
Vedr. udearealerne afvikles pt en konkurrence mellem to arkitektfirmaer 
COBE og Entasis om Universitetstorvet. Konkurrencen er finansieret af AP 
Møller fonden. Resultatet er forventes at foreligge i maj. 

 
 Ledelsen af Det Teologiske Fakultet.  
 
Prodekan, studieleder Jesper Tang Nielsen ønskede i efteråret at blive løst 
fra sine ledelsesopgaver. Uddannelsesledelsen måtte omorganiseres hurtigst 
muligt, og lektor Carsten Selch Jensen blev efter indstilling fra studienæv-
nene udpeget som studieleder fra årsskiftet. Professor Bent Flemming Niel-
sen valgt som formand for Studienævnet for Teologi fra samme dato. 

 
6b. Medlemmernes meddelelser 
Ingen meddelelser 
 
7. Evt. 
Næste møder er aftalt til den 23. oktober kl. 11.30 -13.30. Samme dag hol-
des dimissionsfest kl. 14.00.  
Peter Fischer-Møller anmodede om, at mødedatoen for foråret 2016 fastsæt-
tes via doodle. 
 


