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Sammenfattende redegørelse for den senest gennemførte uddannelsesevaluering for de 

teologiske uddannelser for perioden 2010-2016 (2017) 

Det er dekanens vurdering, at uddannelserne på Det Teologiske Fakultet overordnet har en god 

kvalitet, hvilket må ses i sammenhæng med, at fakultetet arbejder systematisk og målrettet med at 

sikre og forbedre uddannelsernes kvalitet. Et redskab i dette arbejde er de årlige 

uddannelsesredegørelser og -evalueringer. De tegner følgende billede:  

 

Status for de teologiske uddannelser baseret på kvantitativt og kvalitativt datamateriale  

Hvad angår optaget, var der på den dimensionerede bacheloruddannelse i teologi en kapacitet på 132 

med et faktisk optag på 118 pr. 1. oktober, hvilket er inden for den fastsatte standard. Årets kapacitet 

på den dimensionerede kandidatuddannelse i Teologi var 54 imod et optag på 33 studerende. Det er en 

nedgang fra optaget fra 2015 og derudover en afvigelse i forhold til den vedtagne standard. Der er 

derfor afgivet en rapport til dekanen vedr. forbedring af optaget på kandidatuddannelsen.  

 

Frafaldet på første år af bacheloruddannelsen i Teologi er i den pågældende periode på 38,5 procent, 

hvilket er inden for den fastsatte standard. Meget tyder også på, at øget gennemførelse som en 

tilsigtet konsekvens af studiefremdriftsreformen (SFR i det følgende) er gået hånd i hånd med et 

utilsigtet øget frafald blandt studerende, som af den ene eller grund ikke har levet op til SFR’s krav.  

Frafaldet på hele kandidatuddannelsen i Teologi var på 13,2 procent og lå dermed inden for den 

fastsatte standard.  

 

Hvad angår gennemførelse, ECTS-point pr. studerende pr. år på henholdsvis BA og KA i Teologi 

var den i indeværende periode på henholdsvis 41,2 og 39,1. I begge tilfælde var der tale om 

markante stigninger fra de forrige perioder selvom de i alle tilfælde under standarden på 45 ECTS 

pr. fuldtidsstuderende pr. år.  

 

Gennemførelsestid, normeret tid i procent på henholdsvis BA og KA i Teologi er på henholdsvis 13,8 

procent og 22,6 procent. I begge tilfælde er der tale om mindre fald fra foregående periode og 

gennemførelsen ligger derudover under den målbare standard på 25 procent. Ser man på 

gennemførelsestid, normeret tid + et år, er andelen for BA i Teologi på 26,8 procent og viser et 

mindre fald i forhold til sidste periode (27,5 procent), men ligger betydeligt over forrige periode 

(23,4 procent). For KA i Teologi er andelen 47,2 procent og viser et fald i forhold til sidste periode 

(59,5 procent) og forrige periode (68,9 procent). Nedgangen kan i begge tilfælde sammen med de 

små tal og tilskrives forventelige udsving fra år til år.  

    

VIP/DVIP-ratioen samt Stud/VIP-ratioen har for de teologiske uddannelser ikke givet anledning til 

bemærkninger, da fakultetet har en høj ViP dækning. 

 

Ledigheden for teologiske kandidater, som i indeværende periode er på 21,1 procent, viser en lille 

stigning i forhold til sidste periode (18,7 procent), men ligger væsentlig under forrige periode (31,5 
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procent). Den procentvise stigning dækker her reelt over en forskel på to personer i 

ledighedsstatistikken.  

 

Studiestart For de to teologiske uddannelser viser studiestartsevalueringerne i øvrigt, at der er fin 

tilfredshed med introduktionsprogrammet på bacheloruddannelsen samt med studievejledningen i 

forbindelse med ansøgning og optagelse. Da svarprocenten i indeværende periode dog kun var på 17 

procent, vil fakultetet se nærmere på formålet med evalueringsskemaet, herunder spørgsmålene, 

længden og udsendelsestidspunktet for at øge svarprocenten.      

 

Internationaliseringen på de teologiske uddannelser viser, at antal udrejsende studerende på teologi 

er som følger: 11 (2012-13), 18 (2013-14), 6 (2014-15) og 9 (2015-16). Der var et stort dyk mellem 

studieårene 2013-14 og 2014-15, som fakultetet ikke umiddelbart har anden forklaring på end 

usikkerhed fremkaldt af SFR. Der har været afholdt infomøder om udlandsophold. På 

fakultetsniveau har der i tre på hinanden følgende år været ubalance i ERASMUS-

udvekslingsaftaler. Fakultetet har derfor efterset Erasmus-aftalerne, og flere aftaler, der ikke var i 

brug, er blevet lukket/opsagt.  

 

Censorformandskabets rapport for 2016 for de teologiske uddannelser anfører, ”at indholdet af 

prøverne er i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens og studieordningens krav,” og 

giver derfor ikke anledning til større ændringer i uddannelserne.  

 

De indkomne undervisningsevalueringsrapporter vidner overordnet set om velafviklede kurser på 

alle uddannelserne. Dog ønskes generelt en større svarprocent, og der ligger fortsat et afgørende 

arbejde i at klargøre vigtigheden af de studerendes deltagelse i kursusevalueringerne som bidrag til 

den løbende uddannelseskvalitetssikring.  

Der har i den aktuelle periode (2014-2016) været afholdt to årlige møder med uddannelsernes 

aftagerpaneler. Gennemgående temaer på de seneste møder har vært rekruttering af studerende, 

gennemførelse, frafald, karrierevejledning, overgangen fra gymnasium til universitet og videre fra 

universitet til job.  

Dimittendundersøgelsen for den teologiske kandidatuddannelse havde denne gang et datagrundlag 

på 240 dimittender, hvoraf 47 procent svarede på undersøgelsens spørgsmål vedrørende forhold 

som nuværende jobsituation, den oplevede sammenhæng imellem uddannelse og arbejdsmarked, 

vejen til det første job, forventningerne til uddannelsen, den generelle vurdering af uddannelsen mv. 

Af dem, der svarede på undersøgelsen, angav 70 procent at være i arbejde på 

besvarelsestidspunktet, heraf var 69 procent fastansatte (hovedparten som præster), og 19 procent 

var ansat i vikariater (formodentlig også præstestillinger). Hovedparten angav, at de havde oplevet 

en klar faglig sammenhæng imellem uddannelse og job og angav derudover, at uddannelsen i høj 

grad/i nogen grad havde klædt dem på til jobbet (lige mange svar i begge kategorier). Flere 

respondenter anførte også, at de kunne have tænkt sig mere og bedre karrievejledning. Fakultetet 

har i den forbindelse valgt at arbejde tættere sammen med de studerende i planlægningen af sådanne 

fremtidige karrierearrangementer med henblik på at opnå en større overensstemmelse imellem den 
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konkrete vejledning og det, der efterspørges af de studerende. Generelt angav dimittenderne, at de 

opnåede de rette kompetencer gennem kandidatuddannelsen i teologi og angiver dem også som 

årsagen til, at de fik job. Dimittendundersøgelser viser også, at hovedparten af respondenterne fik 

job i løbet af de første seks måneder. Heraf fik 29 procent arbejde, før de havde afsluttet deres 

uddannelse og 26 procent inden for 0-3 måneder. 24 procent fik arbejde inden for 4-6 måneder. 

Dimittendundersøgelsen viser derudover, at uddannelsen i høj grad (53 procent) og i nogen grad (33 

procent) levede op til de studerendes forventninger, og der er stor tilfredshed med undervisernes 

faglige kompetencer (93 procent).  

På baggrund af den eksisterede kompetencematrix for de teologiske uddannelser har Studienævnet 

for Teologi igangsat arbejdet med at revidere alle kursusbeskrivelser i henhold til 

Kvalifikationsrammens mål for viden, færdigheder og kompetencer. Ændringerne vil træde i kraft 

1/9 2018. Uddannelsernes kompetenceprofiler stemmer derudover overens med 

kvalifikationsrammen. Den foreliggende forskningsmatrix for BA- og KA-uddannelserne i teologi 

viser, at alle undervisere i de obligatoriske fag er solidt forankret i de relevante forskningsmiljøer.  

 

I forbindelse med den foreliggende uddannelsesevaluering af de teologiske uddannelser nedsatte 

fakultetet et ekspertpanel (bestående af en kernefaglig og en pædagogisk ekspert, samt en 

studerende), der efterfølgende aflagde en rapport over deres observationer samt anbefalinger: de 

kritiske punkter var her førsteårsfrafaldet, lav gennemførelse og et stort frafald på andet studieår på 

bacheloruddannelsen samt arbejdsmarkedsparatheden blandt de færdige kandidater (i.e. 

beskæftigelsesmulighederne i forhold til efterspørgsel af kandidater fra aftagerside). Derudover 

kommenterede ekspertpanelset også fakultetets arbejde med rekruttering af kommende studerende 

til uddannelsen og gav i den forbindelse konkrete råd. Rapporten blev efterfølgende sendt til 

studienævnet for teologi, som nu er i færd med, dels at vurdere de enkelte anbefalinger, dels at 

udforme forslag til initiativer. Det er her afgørende, at ekspertpanelets anbefalinger bringes i 

samspil med de øvrige indsatser, der er iværksat af fakultetet. 

 

Visioner og fremtidsperspektiver for de teologiske uddannelser 

Den løbende kvalitetssikring af de teologiske uddannelser peger på nogle opmærksomhedspunkter, 

jævnfør det følgende, men viser som tidligere nævnt også, at uddannelserne på fakultetet overordnet 

set har en god kvalitet, hvilket netop beror på det systematiske og målrettede arbejde med til 

stadighed at sikre og forbedre uddannelsernes kvalitet. Uddannelsesevalueringen 2017 har således 

vist, at der i særlig grad bør være fokus på følgende punkter i den kommende periode frem til næste 

uddannelsesevaluering:  

 

Optag bachelor: Der fortsættes med de igangværende rekrutteringsinitiativer: Bedre uddannelses- 

og studievalgsinformation med fokus på en mere præcis forventnings-afstemning, særligt 

tilrettelagte arrangementer over for mulige kommende studerende.  

 

Optag, kandidat: De fokuserede karrierevejledningsmøder med henblik på tidligt at klarlægge 

konkrete jobmuligheder efter end kandidatuddannelse videreføres.   



 

4 

 

 

Gennemførelse (ECTS-point pr. studerende) samt Gennemførelsestid: Den indsats, der blev igangsat 

sidste periode, først og fremmest en revision af studieordningerne, har endnu ikke haft den ønskede 

effekt på gennemførelsen og yderligere mindre justeringer bør derfor iværksættes. For 

bacheloruddannelsens vedkommende er der brug for fortsat arbejde med studieinformation og 

studiestartstilrettelæggelse, så uddannelsen rammer de nyimmatrikuleredes faktiske 

studieforudsætninger, således at de får den bedst mulige studiestart og et efterfølgende optimalt 

forløb på bacheloruddannelsen, der også sikrer, at de har de relevante kompetencer, når de når til 

kandidatuddannelsen. En reorganisering af fakultetets mentorordning forventes ligeledes at få en 

positiv indvirkning på den samlede gennemførelse.  

 

Ledigheden for kandidater: Der fortsættes med målrettet karrierevejledning, praktikaftaler og dialog 

med repræsentanten for hovedaftageren, der efterspørger flere kandidater, bl.a. via aftagerpanelet 

Eksternt Råd.  

 

Det Teologiske Fakultet er i januar 2017 flyttet fra Købmagergade til nye tidsvarende bygninger på 

Søndre Campus. Det udestår endnu at udlodde til bunds, hvilken konsekvens flytningen og de nye, 

gode rammer har på ikke alene på studiemiljøet, men også på uddannelsesgennemførelse 


