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Eksternt Råd  

N O T E R  F R A  M Ø D E T  I  E K S T E R N T  R Å D  4. DECEMBER 2014 

Forum Eksternt Råd, Det Teologiske Fakultet  

Møde afholdt: 24. oktober 2014 kl. 11.30 – 13.30  

Sted: Det Teologiske Fakultet lokale 0.39  

Noteansvarlig: Sekretariatschef Torben Rytter  

Tilstede fra ER: Marianne Zibrandtsen, Inge Bastkjær Rasmussen, Inge-Lise 
Petersen, Irene Larsen, Peter Fischer-Møller, Peter Skov-Jakobsen, Signe 
Berg, Jesper Tang Nielsen og Kirsten Busch Nielsen. 
 
Afbud: Henrik Bach 
 
Deltagere fra fakultetet: Ph.d.-skoleleder, lektor Carsten Pallesen og sekreta-
riatschef Torben Rytter 
 
Mødet blev afviklet efter nedenstående dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af noter fra møde den 28. marts 2014. Bilag. 
3. Uddannelsesvolumen og rekruttering til præsteembede – 

forventninger til optagelse og beskæftigelsessituationen. 
Orientering om uddannelsesministerens model for dimen-
sionering og oplæg til drøftelse ved dekan Kirsten Busch 
Nielsen. Bilag. 

4. Uddannelsesgennemførelse – studieordningsændringer i 
støbeskeen. Orientering ved prodekan, studieleder Jesper 
Tang Nielsen 

5. Ph.d.-området. Orientering om arbejdet i ph.d.-skolen ved 
ph.d.- skoleleder, lektor Carsten Pallesen. 

6. Gensidige meddelelser. 



 

SIDE 2 AF 3 Dekanens meddelelser: 
a) Byggeri og flytning - KUA3 Søndre Campus. Bilag. 
b) Det Teologiske Fakultet 2012-2016. Supplement til udviklingsplan. 

Bilag. 
c) Københavns Universitets forslag til Udviklingskontrakt 2015-2017 

samt fremsendelsesbrev til ministeriet af 25. september 2014. Bilag. 
d) Reformationsjubilæet 2017. Bilag 

7. Om rådets arbejde – kommissorium og medlemmer. Bilag. 
8. Evt., derunder næste møde  

  
Ad 1 og 2 
Dagsorden og noter fra mødet den 23. marts 2014 blev godkendt. 
 
Ad 3 
I forlængelse af det fremsendte materiale vedr. ministerens dimensione-
ringsplan gennemgik dekan Kirsten Busch Nielsen (KBN) modellen og kon-
sekvenserne umiddelbart for fakultetet.  
 
Den foreslåede model – hvor KU reelt skal reducere med 1200 BA- og 900 
KA-studiepladser, har mødt stærk modstand fra forligspartierne i oppositio-
nen (V, K, DF og SF) og ligeledes fra KU.  
 
Efterfølgende kom så en modificeret model med BA-nedskæringen indreg-
net, der indfases over fire år, retskravsbegrebet udvides, så retskrav også 
gælder i uddannelsesgruppe/på hovedområde, og der gives mulighed for op-
tag på 10 % over loftet af andre kategorier (internat.). Model 2 medfører ik-
ke megen klarificering og fra alle sider betvivles, at den nye model ændrer 
noget som helst.   
 
Fakultetets reaktion har været at påtale teologiskævhederne (prof.-udd., ud-
dannelsesgruppen klassisk humaniora, 4.-7. kvartal, aftagernes efterlysning 
af ansøgere, propædeutik). Der har været nær kontakt med aftagerrepræsen-
tanter via biskopperne i ER, der har skrevet til uddannelsesministeren med 
kopi til kirkeministeren. KBN deltog i bispemøde den 22. oktober for at ori-
entere om modellen.  
 
Konsekvenserne for fakultetet er vanskelige at beregne. Hvis der gennemfø-
res en model i stil med det udmeldte, er en indtægtsnedgang i vente. Fakul-
tetet har i forvejen en meget stor opgave i at sikre og øge indtjeningen på 
uddannelse og eksterne midler for at kunne opretholde det eksisterende ak-
tivitetsniveau gennem generationsskifte og flytning.  
 
I forlængelse af KBNs orientering var der en længere drøftelse af konse-
kvenser og handlingsmuligheder. 
 



 

SIDE 3 AF 3 Eksternt Råd var enig om, at fakultetet skulle fastholde den lagte linje og 
den nære kontakt til aftagerne. Rådet stillede sig til rådighed, såfremt det 
måtte være nødvendigt og ønsket. 
 
Det kunne være nyttigt med tal fra Præsteforeningen og aftagerne, der do-
kumenterer præstemangel og vigende ansøgertal. Der vil så vidt muligligt 
blive arbejdet på at fremskaffe disse 
 
Ad 4 
Prodekan Jesper Tang Nielsen gennemgik fakultetets organisering af arbej-
det med studieordningsændringer mhp. kravene i studiefremdriftsreformen, 
der fx stiller krav om automatisk eksamenstilmelding for 30 ECTS-point år-
ligt for de studerende. Fakultetet angriber udfordringerne via 5 nedsatte ar-
bejdsgrupper, der bl.a. ser på studieordningerne for bachelor- og kandidat-
uddannelserne samt eksamensformer. 
 
Ad 5 
En kort præsentation om fakultetets ph.d.-område blev givet af ph.d.-
skoleleder, lektor Carsten Pallesen. Fakultetet er i henhold til universitetets 
udviklingskontrakt med uddannelsesministeren forpligtiget til at producere 
seks ph.d.-kandidater årligt. Pt. har fakultetet indskrevet 20 ph.d.-
studerende, der dækker alle fakultetets faglige discipliner og forskningsom-
råder. Fremadrettet er der fokus på ph.d.’ernes job og karriereveje, og der 
skal laves en dimittendundersøgelse. I forlængelse heraf var der en kort 
drøftelse af arbejdsmarkedet for ph.d.-kandidater. 
 
Ad 6    

a) KBN orienterede om fakultetets byggesag på Søndre Campus, hvor 
der er forventet indflytning i 2017. 

b) KBN understregede, at fakultetets fokus i supplementet til udvik-
lingsplanen er styrkelse af forskningen gennem hjemtag af eksterne 
forskningsmidler, bedre studiegennemførelse og flytningen til Søn-
dre Campus. 

c) Ingen bemærkninger. 
d) KBN gav en kort introduktion til fakultetets aktiviteter i jubilæums-

året. Peter Fischer-Møller henledte opmærksomheden på det interna-
tionale perspektiv i forhold til den 3. verden med fokus på friheds-
aspektet i Luthers tænkning. 

 
Ad 7 
Eksternt Råd tiltrådte kommissoriet. Samtlige medlemmers treårige periode 
betragtes derfor som påbegyndt fra mødedato. 
 
Ad 8 
Møder i 2015 er aftalt til hhv. den 20. marts 2015 (NB!) kl. 13.00 -15.00 og 
23. oktober kl. 10.30 -12.30.  


