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Dette notat beskriver Det Teologiske Fakultets metode for udregning af 

ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer.  

Fakultets metoden efterlever KU-principper for opgørelse af ViP/DViP-

ratio og STÅ/ViP-ratio. Beskrivelsen af fakultetsmetoden er tilgængelig på 

fakultetets kvalitetssikringshjemmeside samme sted som fakultetets målbare 

standarder. 

 

Opgørelse af ViP og DViP-årsværk 

Det samlede antal ViP-årsværk, som er ansat på fakultetet, regnes med.  

Oplysningen om ViP-ansatte og -årsværk fås via udtræk fra lønbogen 

fordelt på løngrupper og måneder og udregnes for det akademiske år. 

Ansatte og årsværk fordeles efter ansættelse på fakultetets uddannelser: BA 

og KA i teologi, KA i Afrikastudier og KA i Europas Religiøse Rødder.  

På de to teologiske uddannelser fordeles de ansatte ud fra en 

fordelingsnøgle, som er fremkommet ved optælling af undervisningstimer 

via studieordningerne, uddannelsens principper for udbud af kurser og antal 

hold samt optælling af kurser og hold i kursusdatabasen.  

Fordelingsnøgle til ViP-årsværk på de teologiske uddannelser:  

75% ViP-årsværk til bacheloruddannelsen i teologi 

25% ViP-årsværk til kandidatuddannelsen i teologi 

Studieleder oplyser om orlov, sygdom osv. Der tages højde for afvigelser 

ift. normen på 50%.  



 

SIDE 2 AF 2 DViP ansatte og årsværk opgøres via udtræk fra lønbogen fordelt på 

løngrupper og måneder og udregnes for det akademiske år. DViP fordeles 

efter ansættelse på fakultetets uddannelser. 

Opgørelse af STÅ/ViP-ratio 

Ved opgørelse af STÅ/ViP-ratio omfatter STÅ alle de studieaktiviteter, der 

er optjent på uddannelsens studieaktiviteter, jf. STÅ-indberetningen. 

Antallet af ViP-årsværk tages fra uddannelsens ViP/DViP-ratio. 

Studieaktiviteter 

Studieaktiviteter omfatter alle studieaktiviteter, der udbydes i tilknytning til 

en uddannelse, dvs. inklusive 100 % valgfri studieaktiviteter, der udbydes af 

uddannelsen selv. 100 % valgfri studieaktiviteter er studieaktiviteter, hvor 

studieordningen giver den studerende mulighed for selv at vælge 

studieaktiviteter uden for uddannelsen.  

Samlæsning af kurser 

Det Teologiske Fakultet har ikke samlæsning af kurser.  

Undervisningsnorm 

Én ViP har som udgangspunkt en undervisningsforpligtelse på 50% og 

leverer dermed et ½ årsværks undervisning pr. studieår.  

En studielektor underviser 100%, en adjunkt underviser 30%, en ph.d. 

studerende underviser 10% og en post.doc. underviser som hovedregel ikke. 

Undervisningsforpligtelse 

På Det Teologiske Fakultet omfatter ViP undervisningsforpligtelsen 

følgende  

 undervisning, herunder forelæsning og seminar 

 vejledning  

 forberedelse  

 eksamination og bedømmelse, herunder udarbejdelse af prøvemateriale 

og behandling af klagesager 

 kursusledelse og undervisningsadministration (mødeaktiviteter, 

kursuskoordination, kursusplanlægning) 

 pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling 

 undervisningsportfolio og refleksion over egen undervisning 

 studie- og undervisningsledelse 

 deltagelse i udvalgsarbejde, herunder studienævn, undervisningsudvalg, 

uddannelsesråd m.m. 

 deltagelse i underviserteammøder 

 koordinering af internationale opgaver/uddannelsessamarbejder m.m. 

 koordinering af praktik- og projektforløb 

 koordinering af tværfaglige uddannelsessamarbejder 


