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Det Teologiske Fakultets udviklingsplan dækker i lighed med Københavns Universitets Strategi 
2016, som er vedtaget af universitetets bestyrelse i december 2011, årene 2012-2016. Planen er be-
handlet i Samarbejdsudvalget og Akademisk Råd i januar 2012 og revideres ved udgangen af 2014.
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1. FAKULTETET OG DETS HOVEDMÅL

Det Teologiske Fakultet, der er organiseret som et såkaldt enhedsfakultet, har afdelinger for 
Bibelsk Eksegese, Kirkehistorie og Systematisk Teologi. Under fakultetet hører endvidere Center 
for Afrikastudier, Søren Kierkegaard Forskningscenteret og det af Danmarks Grundforskningsfond 
finansierede Center for Europæisk Islamisk Tænkning. Stjerneforskningsprogrammet Naturalism 
and Christian Semantics, der er organiseret i et Centre of Excellence, er tilknyttet såvel Afdeling for 
Bibelsk Eksegese som Afdeling for Systematisk Teologi. Til Afdeling for Kirkehistorie er knyttet 
Center for Kunst og Kristendom, der bl.a. rummer en række indlejrede aktiviteter fra Danmarks 
Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, og til Afde-
ling for Bibelsk Eksegese hører Center for Studiet af Bibelens Brug, Centre for Bible and Cultural 
Memory (BiCuM) samt Qumransatsningen. I 2011 oprettedes i et samarbejde mellem de tre 
afdelinger Center for Kirkeforskning, som er forankret på Afdeling for Systematisk Teologi.

Fakultetet udbyder bachelor- og kandidatuddannelse i teologi, kandidatuddannelse i Afrikastudier, 
uddannelse til fleksibel master samt ph.d.-uddannelse. I samarbejde med fem andre nordiske fakul-
teter udbydes endvidere kandidatuddannelsen The Religious Roots of Europe, som indgår i Køben-
havns Universitets COME-program (COME = Copenhagen Master of Excellence).

Fakultetet har egen ph.d.-skole, som samarbejder med forskerskolen ved Det Humanistiske Fakultet.

Den overordnede styring af fakultetets forsknings-, uddannelses- og formidlingsvirksomhed finder 
sted med udgangspunkt i Københavns Universitets Udviklingskontrakt og Strategisk Handleplan 
2012-2016 (baseret på Strategi 2016) og gældende studieordninger under skyldig hensyntagen til 
løbende evalueringer af forskning og undervisning.

Normering af VIP-bemandingen på fakultetet foretages ud fra behovet for forskningsdækket 
undervisning i henhold til studieordninger og optagelsestal. 1. oktober 2011 havde fakultetet 
34 fastansatte videnskabelige medarbejdere, 22 midlertidigt ansatte videnskabelige medarbejdere, 
30 ph.d.-studerende samt ca. 800 heltidsstuderende og 85 studerende under Åben Uddannelse. 
Til administration af forskning og uddannelse er der ved fakultetet 20 medarbejdere med 
fastansættelse samt 10 timelønnede ansatte.

Forskningen ved fakultetet har og vil have et dobbelt sigte: vedligeholdelse og udvikling af de klas-
siske teologiske fag og af grundfagene i Afrikastudier og Religious Roots of Europe samt opdyrkning 
af nye og i vid udstrækning tværfaglige emneområder. Hertil kommer den specialiserede forskning, 
som bl.a. finder sted ved fakultetets forskellige centre.
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Fakultetet er blandt de største og stærkest profilerede teologiske fakulteter i Nordeuropa og har 
som mål at høre til de bedste på verdensplan. Forskningsindsatsen og den internationale profil 
skal i planperioden styrkes gennem oprettelse af en række MSO-professorater inden for de fag-
lige hovedområder og ved målrettet understøttelse af særlige forskningsprogrammer som f.eks. 
stjerneforskningsprogrammet Naturalism and Christian Semantics. 

På uddannelsessiden er det fakultetets mål at styrke sin position som den førende danske udbyder 
af teologiske uddannelser og som hjemsted for en række undervisnings- og uddannelsestilbud, der 
vil være attraktive for studenter fra universitetets øvrige fakulteter og i vid udstrækning også for
udenlandske studenter. Fakultetet vil i perioden 2012-2016 øge den nordiske og internationale 
rekruttering af fagligt velkvalificerede bachelorer til sine kandidatuddannelser. På efter- og videre-
uddannelsesområdet skal den allerede betydelige virksomhed fortsættes, idet den potentielle 
målgruppe udvides. Fakultetet vil i perioden 2012-2016 udbygge samarbejdet med sine aftager-
paneler og gennem yderligere professionalisering af sin interne og eksterne kommunikation og 
formidling befæste og udbygge sin position som dialogpartner på Københavns Universitet og i 
det offentlige rum.
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2. FORSKNING

Mål

Fakultetet vil udvikle sin forskning, så den på alle områder når højeste niveau, nationalt såvel som 
internationalt.

Indsats

1. Fakultetet vil fastholde og om muligt øge forskningens omfang og forbedre dens kvalitet gen-
 nem en rekrutterings- og ansættelsespolitik, som tilskynder de bedste kandidater til at vælge 
 en forskerkarriere.
2. I den forbindelse vil fakultetet øge den i forvejen høje andel af professorer i VIP-gruppen, 
 idet  fakultetet derved kan tiltrække de bedste ansøgere.
3. Fakultetet vil sikre bevillingerne til forskning ved at professionalisere arbejdet med at skaffe  
 eksterne midler, herunder tilbyde international fundraisingsupport til ansøgere.
4. Fakultetet vil fremme de videnskabelige medarbejderes deltagelse i internationalt fagligt samarbejde.
5. Fakultetet vil tilskynde til, at der i tilrettelæggelsen af forskningsprojekter tages højde for 
 studenters mulighed for at indgå i det videnskabelige arbejde f.eks. gennem specialeskrivning  
 eller praktik. 
6. Forskningen ved fakultetet foregår ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Afdeling for Kirke-  
 historie, Afdeling for Systematisk Teologi og Center for Afrikastudier, ved Søren Kierkegaard
 Forskningscenteret og det af Danmarks Grundforskningsfond finansierede Center for   
 Europæisk Islamisk Tænkning samt ved Centre for Naturalism and Christian Semantics 
 (under Københavns Universitets stjerneforskningsprogram) og det forskningsrådsfinansierede  
 Centre for Bible and Cultural Memory. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet  
 af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer ophørte medio 2010 og er delvist indlejret i 
 Center for Kunst og Kristendom under Afdeling for Kirkehistorie.

2.1 Afdeling for Bibelsk Eksegese (ABE)

Afdelingens fagområde er studiet af de bibelske skrifter. Forskellige synsvinkler og metodiske tilgange 
i arbejdet med bibelteksterne betragtes som en afgørende styrke ved faget, og afdelingen vil arbejde 
for, at den eksisterende bredde bevares og udbygges. I årene 2012-2016 vil der være særligt fokus på 
nedenstående temaer, som alle indgår i den fortsatte udvikling af afdelingens ekspertise inden for 
bibelsk eksegese.
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Inden for faget Gammel Testamente tager satsningsområderne udgangspunkt i afdelingens hidti-
dige forskning, der har været præget af Københavnerskolen. Den gammeltestamentlige litteratur 
ses ikke længere primært som en afspejling af dommer-, konge- og eksiltid, men som den persisk-
hellenistisk-romerske jødedoms projicering af egen historie og selvforståelse. Det er en væsentlig 
opgave at udvikle metoder, der modsvarer denne udvikling. De overordnede målsætninger ønskes 
udmøntet inden for nedenstående indsatsområder, igangværende såvel som nye: 

Eksilideologi og eksilerfaringer som genererende faktorer for udviklingen af de gammeltestamentlige 
traditioner: Deportation og eksil spiller som metaforer og ideologi en væsentlig rolle i de fleste 
gammeltestamentlige skrifter. Eftersom folkeforflytning og identitetsskabelse var udbredt praksis i 
hele Nærorienten i det meste af det første årtusinde f. Kr., er ”Eksilet”, nemlig det babylonske eksil 
ved det judæiske kongeriges fald i 597 (og 587), ikke nødvendigvis den ene-begivenhed, som dan-
ner grundlag for eksiltematikken i GT. Med fokus herpå er det målet at afdække litterær, historisk, 
realpolitisk, social og religiøs benyttelse af ”eksil”- og ”ud-hjem”-tematik som metaforer og udtryk 
for virkelighedserfaring i gammeltestamentlig og øvrig nærorientalsk litteratur fra det 1. årtusinde 
f. Kr. Opgaven søges løst med international deltagelse og etablering af en forskergruppe, der fra 
2012 vil mødes årligt ved European Association of Biblical Studies’ kongres. Endvidere stiles mod 
afholdelse af en kongres i efteråret 2013, der skal resultere i en antologi om emnet, ligesom forsker-
gruppens enkeltmedlemmer vil producere bidrag i form af monografier og artikler.

Qumran: Afdelingen ønsker at fastholde sit stærke engagement i Qumranstudier. Den afsluttede 
udgivelse af Dødehavsrullerne har afdækket nye brudflader i selve materialet og tidligere upåagtede
forbindelser til andre jødiske samt til kristne skrifter. Dødehavsrullerne udgør derfor et ”tredje ben”
i forståelsen af jødedommens og kristendommens roller som identitetsbærende ideologier i Palæstina 
i persisk til romersk tid. Qumranforskningens tværfaglige dimension kommer desuden til udtryk 
ved inddragelsen af retorisk analyse, receptionsteori, ritualstudier, sociologi, sociolingvistik og 
erindringsforskning. Derved suppleres og kvalificeres de traditionelle palæografiske og filologiske 
studier, og satsningsområdets overordnede målsætning styrkes, idet teksternes samfundsmæssige 
dimensioner kommer til syne og kontekstualiseres på et tværdisciplinært og teoretisk højnet niveau.
Qumranforskningens internationale orientering fastholdes ved afdelingens igangværende deltagelse 
i forbedringer og nyudgivelser af eksisterende tekstudgaver samt gennem samarbejdet med 
University of Manchester og en række nordiske forskningsinstitutioner.

Inden for faget Ny Testamente tager satsningsområderne udgangspunkt i afdelingens hidtidige 
forskning, der har været præget af et opgør med ældre forskningstraditioner, idet interessen er 
flyttet fra teksternes direkte historiske reference til deres karakter af ideologiske konstruktioner. 
Denne overordnede interesse ønskes udmøntet inden for nedenstående indsatsområder, igang-
værende såvel som nye: 
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Evangelierne som genskrevet Bibel: Gennem dette projekt, der i kraft af en bevilling fra Veluxfonden 
løber fra medio 2010 og tre til fem år frem, vil afdelingen kortlægge den teologiske udvikling fra det
ældste til det yngste af de fire nytestamentlige evangelier. Med Markusevangeliet blev Jesusoverleve-
ringerne øjensynlig for første gang samlet i en fortløbende fortælling. Men i den følgende tid finder vi 
tre forfattere, der hver især ud fra deres teologi og sted i historien mente, at denne opgave skulle løses 
anderledes. Projektet vil gøre op med den almindelige antagelse, at Matthæus- og Lukasevangeliet 
skulle være nogenlunde samtidige og ud over Markusevangeliet også have haft en anden, nu tabt kilde 
som forlæg. Det vil ske gennem en sandsynliggørelse af, at Lukasevangeliet (og dermed Apostlenes
Gerninger) stammer fra et stykke ind i det 2. århundrede og har haft Matthæusevangeliet og eventuelt
også Johannesevangeliet blandt sine kilder. Således bliver også den relative rækkefølge og den krono-
logiske indplacering afgørende, når det gælder forståelsen af de fire stationer i denne traditions- og 
bevidsthedsproces, som fortsætter i den apokryfe og gnostiske litteratur i det 2. århundrede.

Tidlig kristendom (Early Christian Studies): I samarbejde med stjerneforskningsprogrammet 
Naturalism and Christian Semantics (2008-2013) ønskes udforskningen af kristendommens første 
århundreder styrket gennem inddragelse af tværfaglige studier af de forskellige jødedoms- og kris-
tendomsretninger, der gjorde sig gældende i periodens græsk-romerske verden. Programmet vil 
specielt fokusere på udviklingen i antik filosofi fra stoicisme til platonisme i overgangsperioden 
(100 f. Kr.-200 e. Kr.) og receptionen heraf i kristne, patristiske og gnostiske tekster i 2. århundrede 
frem til Origenes. I arbejdet med kristendommens formative periode inddrages ikke alene de kano-
niske nytestamentlige skrifter, men tillige antikjødiske, apokryfe, gnostiske og patristiske tekster 
som vidner til den samtidige jødedom og den tidligste kristendoms mangfoldighed. Herunder har 
studiet af den nytestamentlige kanons dannelse og de samfundsmæssige, institutionelle og lære-
mæssige konsekvenser af kanondannelsen en central placering.
 
Bible and Cultural Memory: I samarbejde med Centre for Bible and Cultural Memory (BiCuM), 
som blev grundlagt i 2009 på en treårig bevilling fra Det Frie Forskningsråd/Kultur og Kommuni-
kation, ønsker afdelingen at videreudbygge studiet af Bibelens betydning for den vestlige civilisa-
tions selvforståelse (”cultural memory”). Denne forskning, der ser de bibelske tekster som udtryk
for kollektiv erindring, overskrider traditionelle faggrænser og analyserer Bibelen som kultur-
produkt på linje med genstande og andre tekster. Indsatsområdet ønskes videreført med satsningen 
Retten til stedet, myterne og erindringen. Den på afdelingen etablerede erindringsforskning vil 
herigennem kunne give et fokuseret bud på, hvordan mennesket orienterer sig i verden på tværs 
af historiske og kulturelle skel. Det skal undersøges, hvordan denne orientering manifesteres i den 
materielle virkelighed i form af f.eks. monumenter, ritualer, liturgiske tekster og lokal krigsførelse. 
Med human orientering som matrice kan genstande og tekster analyseres både som produkter 
af deres tilblivelseskontekster og som meningsbærende genstande i nye kontekster. Det gennem 
BiCuM etablerede samarbejde med Sheffield og Vanderbilt University samt Oslo Universitet og 
Max Planck Instituttet ønskes fastholdt og videreført.
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Studiet af Bibelens reception og brug: En anden del af forskningen indbefatter de studier i de bibel-
ske skrifters oversættelses-, fortolknings- og receptionshistorie, som finder sted i tilknytning til 
Center for Studiet af Bibelens Brug. Nært forbundet hermed er planen om udvikling af et tværfag-
ligt (med praktisk teologi) og tværinstitutionelt (med teatervidenskab) forskningsprojekt om den 
mediale situations betydning for opfattelsen af de kanoniske teksters mening (”The Imaginary and 
the Real: Performativity and Experience”). I forlængelse af arbejdet inden for Center for Studiet af 
Bibelens Brug ønsker afdelingen at opbygge et internationalt netværk om den moderne reception af 
Bibelen såvel i populærkultur som blandt (post)moderne filosoffer.

2.2 Afdeling for Kirkehistorie (AKH)

Ved Afdeling for Kirkehistorie forskes der i kristendommens og kirkernes fremtrædelsesformer 
og funktion i fortid og nutid. I tilrettelæggelsen af arbejdet anskues kirkehistorien som et samlet 
forløb, hvor kristendommens udbredelse og vekslende udtryksformer indgår i et samspil med 
skiftende samfundsforhold og åndelige og kulturelle strømninger. En del af forskningen udføres i 
samarbejde med Center for Afrikastudier. Sideløbende med studiet af de konkrete kirkehistoriske 
problemstillinger og i en stadig dialog med relaterede fagområder både inden og uden for det 
teologiske hovedområde arbejdes der desuden med fagets teori og metodiske grundprincipper.
 
I perioden 2012-2016 forsker afdelingens medarbejdere inden for følgende hovedområder: 

Middelalderens kirkehistorie: Her rettes interessen i særlig grad mod kristendommens formative 
betydning for dannelsen af de europæiske samfund i løbet af middelalderen som en forudsætning 
for det Europa, vi kender i dag. Fremvæksten af en europæisk enhedskultur hænger nøje sammen 
med kristendommens udbredelse og indre teologiske og institutionelle udvikling. Centrale emner 
er kristendommens bidrag til identitetsskabelse, særligt igennem den kateketiske oplæring af læg-
folket, og udviklingen af den teologiske tænkning blandt universitets- og klosterfolk samt disses 
indflydelse på samtidens sociale og politiske forestillinger. Studiet af ritualer, musik, poesi, billed-
kunst og arkitektur spiller ligeledes en fremtrædende rolle i forsøget på at nå til en dybere forståelse 
af forholdet mellem kristendom, kirke og samfund, herunder også af de langtrækkende prægninger 
af den europæiske kultur. Netop studiet af de forskellige kunstarter og deres relation til kristen-
dommen er et forskningsfelt, der gennem en række større, eksternt finansierede projekter over de 
senere år er blevet stærkt udvidet, og afdelingen ønsker at fastholde og videreudbygge denne forsk-
ning, så den omfatter sam- og modspillet mellem de forskellige kunstarter og kristendommen i 
hele kirkehistorien.

Reformationen og tidlig moderne kirkehistorie i Europa: Kirkesplittelsen som følge af reformations-
røret i første halvdel af det 16. århundrede fik afgørende indflydelse på den videre udvikling i 
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Europas historie blandt andet igennem afviklingen af den hidtidige (kristne) enhedskultur. På 
afdelingen forskes der indgående i denne centrale periodes kirke- og teologihistoriske problem-
felter og specielt i Martin Luthers teologiske tænkning. Derudover undersøges den lutherske 
tradition i de følgende århundreder samt udviklingen af de protestantiske kirker overalt i Europa. 
Således undersøges i det tværfaglige projekt In-visibilis. Synlighed og Transcendens i Religion, 
Kunst og Etik (Det Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation) forholdet mellem synlighed 
og usynlighed i den reformatoriske tradition med særlig vægt på antropologi, sprogforståelse 
(billedsprog), æstetik (billeder, musik, rum) og kirkebegreb. Der arbejdes med materiale fra det 16. 
til det 20. århundrede, og emnerne spænder fra Martin Luthers teologi over billed- og musikteorier 
og arkitektur til teologiske og filosofiske indsigter hos en række tænkere i det 19. og 20. århundrede. 
I projektet indgår også forskere fra Afdeling for Systematisk Teologi. Udviklingslinjer i den øvrige 
europæiske kirke- og kulturhistorie, herunder spændingen mellem tilbagetrækning fra verden og 
engagement, som den kommer til udtryk i det 17. århundredes tekster, musik, billeder og bygninger, 
er genstand for flere undersøgelser. Dynamikken mellem offentligt og privat, ortodoksi og separa-
tisme udgør en central drivkraft i både protestantisk og katolsk teologi og fromhedsliv, og studiet 
heraf kaster lys over, hvordan tidens dyrkelse af det religiøse selv indvirker på – og påvirkes af – 
udformningen af konkrete og mentale rum i en interaktion mellem religion og æstetik. Prædikener,
salmedigtning og liturgi indtager her en særlig vigtig plads. Der forskes endvidere i kirkernes ind-
kredsning og definition af kætterske strømninger i perioden. I oplysningstiden bliver kirkehistorie 
en selvstændig teologisk disciplin, og denne del af den kirkehistoriske forskningshistorie, som også 
er vigtig for andre teologiske discipliner, behandles i et særligt forskningsprojekt. 

Kirke og kristendom i Danmark i 19. og 20. århundrede: Den igangværende debat om folkekirkens 
forhold til den danske stat nødvendiggør en refleksion over denne ordnings historiske forudsætnin-
ger. Ved afdelingen studeres derfor den danske folkekirkeordnings tilblivelse i det 19. århundrede 
og specielt Søren Kierkegaards og N.F.S. Grundtvigs indflydelse på ”den danske religionsmodel”. 
Derudover forskes der i Hal Kochs forfatterskab med henblik på sekulariseringens betydning for 
kirke og kristendom i det danske samfund i det 21. århundrede. 

Kirke og kristendom i Afrika i moderne tid: Igennem samarbejdet med Center for Afrikastudier har 
Afdeling for Kirkehistorie et forskningsmæssigt tyngdepunkt i studiet af de kristne kirker i Afrika 
i moderne tid. Her ses der nærmere på kristendommen som historisk drivkraft for udviklingen i en 
række afrikanske lande; således arbejdes der på afdelingen særligt med forholdet imellem kristen 
mission og samfundsudvikling i Nigeria. Desuden studeres forholdet mellem kristendom og islam 
i Afrika historisk og aktuelt.

Reformationsjubilæet 2017: Afdelingen fokuserer i samarbejde med Afdeling for Systematisk 
Teologi på den nationale og internationale markering af Reformationsjubilæet i 2017.



 13  



14 

2.3 Afdeling for Systematisk Teologi (AST)

Ved Afdeling for Systematisk Teologi forskes i kristendommens læreindhold, ethos og praksis. De 
systematiske fag – Dogmatik med Økumenisk Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk 
Teologi – adskiller sig fra hinanden ved deres genstandsområder og metoder. Men fagene er ind-
byrdes forbundet gennem deres fælles sigte, som er at bidrage til den teologiske erkendelse med 
særligt henblik på kristendommens betydning i nutiden. 

Afdelingens forskning vil i årene 2012-2016 samle sig om seks tværgående temaer (se nedenfor). 
Foruden gennem videnskabelige publikationer vil afdelingen satse på at formidle sine forsknings-
resultater via nyskrevne/nyredigerede lærebøger samt bredere fremstillinger.

Etik og menneskesyn: Forskellige former for naturalisme præger i stigende grad forståelsen af, hvad 
et menneske er. Afdelingen vil bl.a. på denne baggrund videreføre sin forskning i forholdet mellem 
etik og menneskesyn, mellem natur og person (personbegrebet) og mellem subjektivitet og inter-
subjektivitet. Forskellige teologiske og filosofiske traditioners tilgang til kristendommens dobbelte 
betoning af mennesket som både enkeltindivid og del af et fællesskab vil blive fastholdt som hoved-
emner, hvilket bl.a. fører til undersøgelser af forholdet til sygdom og sundhed samt af bioetiske 
spørgsmål. En særlig tværfaglig profilering får denne forskning gennem samarbejdet med Dan-
marks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning samt i planlagte projekter ved-
rørende menneskeværd og re-orientering, bl.a. med vægt på selvforståelse og selvbedrag. 

Religion, metafysik og hermeneutik: Den aktuelle teologiske diskussion udspiller sig mellem en 
klassisk-moderne, metafysisk horisont på den ene side og en hermeneutisk, metafysikkritisk hori-
sont på den anden. Det har afgørende betydning for forståelsen af centrale teologiske emner, om 
de tages op under den ene eller anden af disse synsvinkler eller ud fra en diskussion mellem dem. I 
lyset heraf vil afdelingens forskning i planperioden omfatte undersøgelser af dels religionsbegrebet, 
dels gudsbegrebet. Ligeledes vil forholdet mellem religiøse og ikke-religiøse (f.eks. naturvidenska-
belige) tilværelsestydninger blive studeret. De systematisk-teologiske projekter under stjerneforsk-
ningsprogrammet Naturalism and Christian Semantics, som afdelingen sammen med Afdeling for 
Bibelsk Eksegese er hjemsted for (2008-2013), knytter sig hertil.

Luther, Grundtvig og moderne protestantisme: Studiet af Luther og Grundtvig er centralt placeret 
i de systematisk-teologiske discipliner. Martin Luthers virknings- og receptionshistorie inden for 
moderne protestantisme vil stå i fokus i forbindelse med forberedelsen af Reformationsjubilæet 
2017. N.F.S. Grundtvig har haft en særlig betydning for udviklingen af dansk protestantisme og er 
til stadighed genstand for undersøgelser, ligesom studiet af det 20. århundredes teologi prioriteres 
højt i faget dogmatik og bl.a. centreres om Karl Barths, Dietrich Bonhoeffers og Wolfhart Pannen-
bergs forfatterskaber samt om nyere amerikansk teologi. 
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Søren Kierkegaard-forskning: Kierkegaardforskningen indtager en fremtrædende plads ved Det 
Teologiske Fakultet, og afdelingen vil i samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscenteret 
levere bidrag, der konsoliderer fakultetets førende rolle i den internationale Kierkegaardforskning.

Praksis, kommunikation og repræsentation: Gennem nye teoretiske tilgange vil samspillet mellem 
kognitive og handlings- og kropsorienterede aspekter af den kristne kirkes religiøse praksis og 
kommunikation i gudstjeneste, liturgi og ritual blive undersøgt. Herved vil der opnås ny indsigt 
i, hvordan identitets- og betydningsdannelse finder sted. I dogmatisk regi udforskes nyere fortolk-
ninger af reformatorisk kirkeforståelse, særligt forestillingerne om kirken som Kristi legeme, 
som repræsentation af Guds rige og som på én gang synlig og usynlig. Denne forskning indgår 
i det tværfaglige projekt In-visibilis. Synlighed og Transcendens i Religion, Kunst og Etik (Det 
Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation), der gennemføres i samarbejde med Afdeling 
for Kirkehistorie.                                 
 
Kirke, religion og samfund: Afdelingen vil i samarbejde med Afdeling for Kirkehistorie i årene 2012-
2016 integrere en række enkeltstående forskningsinitiativer vedrørende kirke og stat i en undersøg-
else af ”den danske religionsmodels” teologiske forudsætninger. Hertil knytter sig studier af nyere 
kirke- og religionskritik samt kirke- og religionsret i dansk og internationalt perspektiv. Som en kon-
sekvens af, at det danske samfund ikke længere blot er kendetegnet af sekularisering, men også af
tilstedeværelsen af andre religioner end kristendommen, særligt islam og asiatiske religioner, videre-
føres afdelingens tradition for økumenisk teologi med særligt henblik på religionsmøde. 

2.4 Center for Afrikastudier (CAS)

Center for Afrikastudier (CAS), der er grundlagt i 1984, udgør et forum for Afrikaforskere på 
Københavns Universitet. Den styrkelse af forskningen ved CAS, der har fundet sted gennem de 
seneste år bl.a. i kraft af en stabsudvidelse, forventes fortsat i årene 2012-2016. Forskningsindsatsen 
ved centeret, som er tværfagligt organiseret og geografisk fokuseret på Afrika syd for Sahara, ved-
rører historiske og aktuelle spørgsmål inden for følgende tre hovedområder:

Sovereignties and Citizenship: Kampen om magt, identitet, territorium og ressourcer involverer 
i både urbane og rurale områder i Afrika stater, ikkestatslige institutioner og civilsamfund. På et 
tværfagligt empirisk såvel som teoretisk grundlag udforskes inden for dette hovedområde, hvordan 
disse magtkampe udfolder sig, og hvilke konsekvenser de har for de forskelle aktører. Et væsentligt 
udgangspunkt for disse undersøgelser er, at de sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold
på det afrikanske kontinent med deres betydelige variation og dynamik udgør en stadig udfordring
for stats- og nationsopbygning på den ene side og de mere hverdagsagtige styre- og forvaltnings-
former på den anden. 
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Religion, State and Society: Under en interdisciplinær tilgang, der omfatter bidrag fra historie, 
antropologi, statskundskab, teologi samt komparative religions- og udviklingsstudier, undersøges 
religiøse traditioner i Afrika (kristendom, islam og traditionelle afrikanske religioner) i historisk 
og nutidigt perspektiv. Religion ses som et både individuelt og kollektivt fænomen, og forskningen 
omfatter bevidsthedsmæssige såvel som sociologiske aspekter af religionsudøvelsen. Religion spiller 
i Afrika syd for Sahara en væsentlig rolle socialt og politisk, og udforskningen af religionen udgør 
derfor en vigtig brik i Afrikastudierne også i disse henseender.

Environment and Change: Både miljø- og udviklingsmæssigt undergår Afrika i disse år store foran-
dringer, som påvirker natur, mennesker og samfund intenst og involverer stadig flere interessenter. 
Konflikten mellem nyttehensyn og ønsket om naturbevarelse udspiller sig lokalt, nationalt og inter-
nationalt. CAS’s forskning er også inden for dette hovedområde tilrettelagt med faglig bredde, da 
der kun gennem tværdisciplinære undersøgelser kan opnås indsigt i de komplekse problemstillinger, 
som miljø og udvikling rummer. 

CAS deltager i en række internationale forskningsnetværk og planlægger at videreudvikle det 
forskningsmæssige samarbejde med en række afrikanske universiteter og forskningsinstitutioner.

Et centralt indsatsområde for CAS er formidling af viden om afrikanske forhold på en række 
forskellige måder:

 - Afholdelse af forskningsseminarer, workshops og debatmøder om aktuelle emner
 - Udgivelse af publikationer i form af working papers
 - Formidling af informationer om Afrika til den danske offentlighed bl.a. gennem elektroniske  
    og trykte medier.

2.5 Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC)

Søren Kierkegaard Forskningscenteret er et tværfagligt, internationalt orienteret forskningscenter, 
som siden januar 2010 har været indlejret ved Det Teologiske Fakultet. Centerets hovedformål er at 
fremme og videreudvikle dansk såvel som international Kierkegaardforskning. Centeret varetager 
som led i sin forskning værtskab for og vejledning af et stort antal gæsteforskere fra hele verden og 
vedligeholder Søren Kierkegaard Biblioteket. SKC afholder i samarbejde med universiteter i ind- 
og udland løbende et stort antal internationale konferencer, deriblandt hvert andet år et seminar 
for oversættere af Kierkegaards skrifter. 

Det er SKC’s opgave at stå i spidsen for forberedelsen af markeringen i 2013 af Søren Kierkegaards 
200-års jubilæum. I jubilæumsåret gennemfører centeret bl.a. kongressen Kierkegaard Reconsidered 
in a Global World (se www.sk2013.ku.dk).
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I SKC’s forskningsvirksomhed indgår filosofiske, teologiske, historiske og litterære undersøgelser 
af Kierkegaards forfatterskab, der desuden i en aktualisering forsøges appliceret i en moderne 
kontekst. Blandt de tænkere, der i denne forskning til stadighed inddrages i diskussion med 
Kierkegaard, spiller for tiden G.W.F. Hegel, Ludwig Wittgenstein, G. H. Mead, Emmanuel Lévinas 
og Jean-Luc Marion en særlig rolle. Centerets forskning profileres af mødet mellem tradition og 
nytænkning og får sin dynamik fra en tværfaglig dialog. 

Centeret, hvis stab omfatter både fast- og projektansatte, har i 2012-2016 følgende forsknings-
områder: I en litterær beskæftigelse med Kierkegaards værker udforskes særligt dannelsestanke, 
gudsforståelse og selvets narrativitet. Endvidere gennemføres i filosofisk, teologisk og historisk 
perspektiv undersøgelser af religionskritikken på Kierkegaards tid og i dag med fokus på den sene 
Kierkegaards radikalitet og i tilknytning hertil projektet Kierkegaard, the Danish Golden Age and 
German Culture. Desuden udforskes med filosofisk forankring forfatterskabets fænomenologiske 
potentiale og dets etiske pluralitet. Derunder planlægges arbejder om Kierkegaards syn på natur-
videnskaberne og mulige bidrag til udforskningen af social disorder. I projektet Labelling Love – 
through Phenomenology, Neuroscience, Theology and Historical Sciences studeres tværfagligt kærlig-
hedens væsen og tilsynekomst med særlig vægt på kærlighedens kropslige manifestationer og på 
forholdet mellem køn, kultur og religion. Endelig gennemføres en filosofisk og samfundsfaglig 
undersøgelse af Kierkegaards syn på selvet og dets udvikling med kritisk udblik til den aktuelle 
debat om selvrealisering og med inddragelse af meddelelsens dialektik.

SKC er initiativtager til The Nordic Network of Kierkegaard Research, der 2011-2014 oppebærer  en 
bevilling fra NordForsk. Projektet involverer følgende lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Island, Litauen og Tyskland og har til formål at arrangere konferencer og udbyde gæsteforelæs-
ninger i de respektive lande.

SKC udgiver Kierkegaard Studies: Yearbook (Walter de Gruyter), Kierkegaard Studies: Monograph 
Series (Walter de Gruyter), Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (Ashgate), Texts 
from Golden Age Denmark (Museum Tusculanum Press) samt Danish Golden Age Studies (Museum 
Tusculanum Press).

2.6 Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT)

Danmarks Grundforskningsfond-professoratet, som dette center hviler på, løber indtil 30. september 
2012. CEIT er bemandet med tre fuldtidsforskere og to ph.d.-studerende. De ansatte udvikler deres
forskning på en sådan måde, at undersøgelserne kompletterer hinanden og samtidig bidrager substan-
tielt til den internationale forskning på området gennem forskningssamarbejder og publikationer. 



18 

Specifikt forskes der i:

 - Muslimers deltagelse i det europæiske offentlige rum, særligt i politik og i juraen, med   
   henvisning til debatterne omkring Shari’a
 - Islams formelle stilling til og deltagelse i udviklingen af stat-kirke-forholdene
 - Den nutidige islamiske filosofis bidrag til islams dialog med det moderne i en vestlig kontekst
 - De ”ikke-organiserede” muslimers syn på islam og deres stilling som muslimer i den 
    europæiske hverdag.

En særlig fælles prioritet er CEIT’s rolle i den internationale forskergruppe RELIGARE (religion og 
sekularisme), et FP7-program ledet af Katholieke Universiteit Leuven og med Grundforskningsfond-
professoren som viceleder. Forskningsresultaterne publiceres internationalt, herunder i Yearbook of 
Muslims in Europe, hvis internationale redaktionsteam ledes af CEIT.

2.7 Centre for Naturalism and Christian Semantics (CNCS)

Centeret, der er et Centre of Excellence ved Københavns Universitet i perioden 2008-2013, 
følger en detaljeret forskningsplan, som bl.a. rummer ansættelse af 8 ph.d.-studerende/postdocer 
i forskningsperioden.

Overordnet forsøger centeret at gentænke forholdet mellem en kristen verdensfortolkning og 
en ikke-kristent filosofisk og naturalistisk verdensforståelse i to helt forskellige tidsperioder og 
sammenhænge: nutiden og de første to århundreder e. Kr. For nutidens vedkommende er der 
specielt fokus på området Science and Religion, herunder religiøs naturalisme og forestillinger 
om Guds immanens eller emergens. For antikkens vedkommende er der specielt fokus på en 
mulig udvikling i indflydelsen fra henholdsvis (materialistisk) stoicisme og (ikke-materialistisk) 
platonisme på tidlig kristen tænkning. Ved at forsøge at samtænke anvendelsen af en ”naturali-
serende impuls” på det historiske materiale på den ene side og på det nutidige materiale på den 
anden søger centeret at afprøve grænserne mellem kristne og ikke-kristne verdensforståelser.
Centeret arbejder med en bred vifte af virkemidler, der som sin kerne har faste seminarer i semesterets 
løb en gang ugentlig, hvori deltager samtlige forskere, der er tilknyttet centeret. Derudover vil man 
fortsætte med de øvrige hidtil benyttede virkemidler:

 - Endagsworkshops med særligt indbudte danske eller udenlandske forskere 
    (1-2 pr. workshop)
 - Todagesworkshops med en lidt større indbudt kreds af deltagere, dels fra Danmark, dels 
    (som hidtil) fra Norden, Europa og USA.



 19  

Centeret søger at fremlægge forskningsresultaterne fra sit virke i såvel samlede publikationer som 
i de enkelte medvirkende forskeres publikationer. For såvel ph.d.- som postdocstipendiaters 
vedkommende stiles der mod forskningsresultater i monografiform.

Centerets ambition er bl.a. at bidrage til, at den filosofisk-teologiske synsvinkel, som centeret re-
præsenterer, også efter centerets ophør vil stå stærkt på Det Teologiske Fakultet.
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3. UDDANNELSE

Mål

Fakultetets mål er at uddanne bachelorer og kandidater på højeste niveau gennem forskningsbase-
ret undervisning og at tilbyde efter- og videreuddannelse, herunder masteruddannelse, alene og i 
samarbejde med andre institutioner. Gennem planperioden er det fakultetets mål at befæste sin 
position som den stærkeste udbyder i Danmark af forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddan-
nelser inden for sine fagområder samt at styrke sin position internationalt.

Indsats

Uddannelsesledelse
1.  For at give uddannelserne det bedst mulige faglige grundlag ønsker fakultetet, at al undervis-
 ning på de teologiske uddannelser og på uddannelsen The Religious Roots of Europe varetages
  af det fastansatte videnskabelige personale.
2.  Ved de enkelte afdelinger kræves til varetagelse af undervisningen følgende grundbemanding:  
 Ved Afdeling for Bibelsk Eksegese: 11 VIP’er; ved Afdeling for Kirkehistorie: 6 VIP’er; ved  
 Afdeling for Systematisk Teologi: 10 VIP’er. Ved Center for Afrikastudier: 2-4 VIP’er. 
3.  Af hensyn til uddannelsernes faglige forankring ønsker fakultetet at bevare en studienævns- 
 struktur med fagspecifikke studienævn. Kandidatuddannelsen The Religious Roots of Europe  
 varetages dog af Studienævnet for Teologi.
4.  Fakultetet ønsker at styrke incitamentsstrukturen på uddannelsesområdet. Københavns
  Universitets regler om undervisningsportfolio er taget i brug som redskab til at øge vægtnin-
 gen af undervisnings- og formidlingserfaring ved akademiske ansættelser.  Fakultetet vil, hvor  
 økonomien tillader det, endvidere anvende mulighederne for individuelle løntillæg ved ekstra- 
 ordinære indsatser på undervisnings-, vejlednings- og eksamensområdet.
5. For at eksternt finansierede forskningsprojekter ikke skal udhule fakultetets kapacitet på 
 uddannelsesområdet, indføres det som betingelse for husningstilsagn, at forskningsprojekter  
 med frikøb af fastansatte VIP’er redegør for, hvorledes projektet påtænker at bidrage til   
 fakultetets uddannelser.

Uddannelsesudvikling
6. Der gennemføres studieordningsrevision af de teologiske bachelor- og kandidatstudie-  
 ordninger med henblik på at styrke kernefagligheden på kandidatuddannelsen og øge
 fleksibiliteten på bacheloruddannelsen.
7. Der indføres på kandidatuddannelsen i teologi særlige specialiseringskurser, som fremmer 
 integrationen af forskning og uddannelse.
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8. I den fortsatte pædagogiske og didaktiske udvikling af fakultetets uddannelser sættes i plan-
 perioden fokus på sammenhængen mellem pædagogiske metoder, faglige mål og prøveformer.
9. Mulighederne for praktik/projektorienterede forløb styrkes.
10. Der indgås samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved 
 Det Humanistiske Fakultet om tilvalgsprofil i Søren Kierkegaard Studier.
11. Den nyligt indgåede aftale med Forsvarsakademiet om fælleskurser i Afrikastudier   
 konsolideres, og der indgås tillige en lignende aftale med Institut for Statskundskab ved 
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
12. Der arbejdes med udvikling af nye, e-baserede undervisningsformer.

Uddannelseskvalitet
13. Fakultetets procedure for undervisningsevaluering revideres.
14. Såvel adjunkter som postdocer tilbydes pædagogikum. Der indsamles erfaringer fra forskellige
  adjunktpædagogikumforløb med henblik på at forbedre indsatsen inden for universitets-
 pædagogik og -didaktik for nye såvel som erfarne undervisere. 
15. Gennem studieordningsændringer øges timetallet på kandidatuddannelsen i teologi.

Rekruttering, gennemførelse og udslusning
16. For bacheloruddannelsen i teologi fastholdes rekrutteringsindsatsen.
17. For kandidatuddannelsen i teologi iværksættes en ny rekrutteringsindsats rettet mod   
 bachelorer fra andre nordiske universiteter.
18. På bacheloruddannelsen i teologi arbejdes fortsat på at øge gennemførelsen. På kandidatuddan- 
 nelserne i teologi og Afrikastudier øges indsatsen for at nedsætte gennemførelsestiden, bl.a. 
 gennem vejledning, revision af studieordningerne og forøgelse af antallet af undervisningstimer.
19. Gennem Teologisk Forening, der fungerer som lokal afdeling af alumneforeningen KUBULUS
 for de teologistuderende, og gennem styrkelse af aftagerpanelernes synlighed over for de stude- 
 rende forbedres kandidaternes mulighed for kontakt med aftagerrepræsentanter.
20. Indsatsen med karrierevejledning styrkes.

Internationalisering
21. COME-uddannelsen The Religious Roots of Europe, som fakultetet satte i gang i et nordisk
 samarbejde i 2009, sikres tilstrækkelige ressourcer til undervisning, vejledning og  administration.
22.  Der arbejdes på en styrkelse af eksisterende internationale samarbejdsaftaler.
23.  Mulighederne for udlandsophold forbedres gennem omlægning af bacheloruddannelsen.

Efter- og videreuddannelse
24. Fakultetet indgår i Københavns Universitets efter- og videreuddannelsessatsning Copenhagen  
 Summer School med to kursusudbud.
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25. Fakultetet fortsætter sin indsats med at udvikle nye forskningsbaserede kursustilbud inden for
  sine hovedområder, idet målgruppen udvides.
26. Fakultetet vil konsolidere såvel udbuddet af enkelte kurser efter reglerne om deltidsuddannelse  
 (Åben Uddannelse) som udbuddet af masteruddannelser (fleksibel master).
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4. FORSKERUDDANNELSE

Status, mål og indsats

Ph.d.-skolen ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, blev oprettet i februar 2008.

Pr. 1. oktober 2011 var der indskrevet 30 ph.d.-studerende ved den teologiske ph.d.-skole, hvoraf 
en fjerdedel oppebærer et ph.d.-stipendium under et af de forskningsprogrammer og -centre, som 
huses ved eller er tilknyttet Det Teologiske Fakultet. En anden fjerdedel udgøres af privatister med 
individuelle studieprogrammer og studerende under erhvervsPhD-ordningen. 

Målet for ph.d.-skolen er at konsolidere et nationalt og internationalt forskeruddannelsesmiljø 
på højeste niveau inden for de teologiske og beslægtede fagområder. Dette søges opnået gennem 
øget rekruttering på centrale områder, gennem styrkelse af det faglige og tværfaglige forskermiljø 
for skolens ph.d.-studerende, gennem stadig vedligeholdelse og videreudvikling af vejledernes 
kvalifikationer og gennem sikring af det internationale niveau for vejledning, kursusvirksomhed 
og netværk for de ph.d.-studerende. Der er indgået aftale med forskerskolen på Det Humanistiske 
Fakultet om fælles introduktionsforløb.

I kraft af den store faglige bredde, som karakteriserer det faglige miljø, er forskeruddannelsespro-
grammet fleksibelt og rummeligt. Fakultetet råder dog over ganske begrænsede midler til finansie-
ring af ph.d.-stipendier. 

Det er ph.d.-skolens mål at medvirke til at sikre fakultetets fremtidige rekruttering, idet der tilstræ-
bes en styrkelse af det finansielle grundlag for skolens virksomhed og dermed en øgning i antallet af 
ph.d.-stipendier inden for de teologiske hoveddiscipliner samt inden for Afrikastudier.

Ligeledes anser ph.d.-skolen det for meget ønskeligt at kunne tilgodese ansøgere med adgangsgi-
vende kandidatuddannelse fra andre indenlandske og udenlandske universiteter.
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5. INTERNATIONALISERING

Mål

Af hensyn til internationaliseringen af forskningsmiljøet er det ønskeligt med flere udenlandske 
forskere og undervisere, som opholder sig på fakultetets afdelinger og centre i kortere eller længere 
tid. Bilaterale aftaler herom med førende udenlandske fakulteter søges indgået i perioden.

Fakultetet vil øge optaget af internationale udvekslings- og gæstestuderende og således fortsætte 
den gode udvikling, som de to engelsksprogede kandidatuddannelser – The Religious Roots of 
Europe og MA in African Studies – for alvor har sat i gang.

Fakultetet vil tilskynde studerende til at rejse ud i løbet af studiet. 

Indsats

1. Fakultetet vil samarbejde med Det Internationale Kontor om markedsføring af COME-  
 uddannelsen The Religious Roots of Europe.
2. Fakultetet arbejder på at tiltrække flere internationale full degree-studerende til sine kandidat- 
 uddannelser og flere internationale studerende til de masteruddannelser, der udbydes som efter-  
 og videreuddannelse på Center for Afrikastudier og Søren Kierkegaard Forskningscenteret.
3. Fakultetet vil fastholde udbuddet af kurser på engelsk, herunder sommerkurser, for at bibe- 
 holde det høje antal udvekslings- og gæstestuderende.
4. Fakultetet arbejder på, at Studieadministrationen bliver tosproget, og at TAP-personalet
  opkvalificeres med henblik på betjening af internationale studerende. Engelsk som under-
 visningssprog styrkes. I første omgang engelskcertificeres undervisere på COME-uddannelsen.
5. Der udbydes jævnligt kurser i tysk for teologistuderende, da tysk litteratur fortsat tilstræbes  
 anvendt, hvor det er fagligt relevant.
6. Fakultetet vil i perioden have fokus på det internationale studiemiljø.
7. Fakultetet vil øge antallet af samarbejdsuniversiteter og fortsætte samarbejdet med Det
  Teologiske Fakultet ved Oslo Universitet og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel om   
 udbud af fælles kurser.
8. Fakultetet vil udbyde studieture til udlandet, der også inddrager samarbejde med udenlandske  
 universiteter.
9. Mulighederne for feltarbejde og projektorienterede forløb i udlandet forbedres bl.a. gennem  
 styrkelse af adgangen til forhåndsgodkendelse af merit for ophold i udlandet.
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10. Fakultetet vil styrke vejledningen om studieophold i udlandet og sætte fokus på oplysning 
  om de støttemuligheder, der er for udrejsende studenter, især udlandsstipendieordningen.
11. Fakultetet vil styrke de ansattes muligheder for kortere og længere gæsteophold på   
 universiteter i udlandet, herunder de ph.d. studerendes muligheder for ophold i udlandet.
12. Fakultetet vil opslå flere MSO-professorater internationalt og arbejde på at tiltrække   
 udenlandske ph.d.-studerende.
13. Fakultetet påtænker i løbet af planperioden at tilvejebringe boligformidling for internationale  
 studerende og gæsteforskere.
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6. STUDIEADMINISTRATION OG -VEJLEDNING

Mål og indsats

Studieadministration
Indførelsen af de nye studieadministrationssystemer STADS, Syllabus Enterprise og Exam Mana-
ger samt etablering og driftssikring af systemintegrationer til Absalon, SIS, Captia og ØSS vil også 
i de kommende år være en ressourcekrævende opgave for Studieadministrationen. I planperioden 
forventes også udrulning og ibrugtagning af et nyt kursusinformationssystem, et elektronisk specia-
lehåndteringsmodul samt et elektronisk ansøg-optag-system. Fakultetet arbejder tæt sammen med 
de øvrige fakulteter og Uddannelseservice ved Københavns Universitet herom.
 
På grund af administrative besparelser og omstruktureringer vil opmærksomheden i den nærmeste 
fremtid være koncentreret om varetagelse af kerneopgaver. Sideløbende hermed effektiviseres og 
optimeres administrationen af fakultetets uddannelser og studienævnsbetjeningen.  

Studieadministrationen vil i planperioden bidrage til kvalitetssikringen af fakultetets uddannelser, 
til studieordningsrevisioner og fælles undervisningstilmelding på Københavns Universitet. 

Som led i forberedelsen af fakultetets udflytning til Søndre Campus vil det blive undersøgt, hvor-
ledes de nye fysiske rammer kan understøtte det administrative arbejde og studenterbetjeningen. 

Studieadministrationens medarbejdere sikres løbende kompetenceudvikling gennem kurser og 
videreuddannelse.
 
Studenterbetjening
Studieadministrationen vil fortsætte arbejdet med at effektivisere og højne betjeningen af fakul-
tetets studerende ved fysisk at samle betjeningen i Receptionen og etablere én indgang til den 
elektroniske information for studerende (siderne ”Min Uddannelse”/”My Studies” på KUnet). 
Receptionen fungerer som studenterserviceskranke, og intentionen er, at alle fakultetets studerende 
skal kunne få svar på spørgsmål om undervisning, eksamen og IT-systemer herfra. Disse indsatser 
påtænkes kvalitetssikret gennem en brugerundersøgelse.

Studievejledning
Studievejledningsenhederne vil i perioden arbejde på at synliggøre og forbedre karrierevejledningen. 
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7. STUDIEMILJØ

Købmagergade 44-46, Det Teologiske Fakultets domicil, er ikke bygget til universitetsformål. Ikke 
desto mindre udgør bygningerne en fortrinlig ramme om et tæt og levende studie- og undervis-
ningsmiljø med mange mødesteder, herunder undervisningslokaler, biblioteks- og læsesale, studen-
terkantine og -café. Alt foregår på én matrikel, og der er adgang til fakultetet hele døgnet året rundt. 

Studiemiljøet vurderes hvert tredje år i en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Seneste UMV 
(2011) viste, at der var større tilfredshed med undervisningsmiljøet end tre år tidligere. Der afsløre-
des ingen alvorlige problemer. Fakultetets studerende er generelt tilfredse med det fysiske, psykiske 
og æstetiske undervisningsmiljø.

Mål

Fakultetets mål er at skabe så gode rammer for de studerende som overhovedet muligt.

Indsats

1. Der iværksættes, fremkaldt af UMV (2011), en oplysningsindsats med hensyn til de fremtidige  
 erhvervsmuligheder for fakultetets kandidater.
2. Kandidatuddannelsen i teologi er i de kommende år udvalgt som et område, der skal gøres en  
 særlig indsats for.
3. Der skabes flere opkoblingsmuligheder for bærbare pc’er.
4. Under forberedelsen af fakultetets flytning til Søndre Campus stiles der mod at sikre studie-
 miljøet de bedste betingelser i de nye rammer.
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8. BIBLIOTEK, KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Fakultetets forskere og studenter betjenes af en nyoprettet enhed, der integrerer biblioteks-, kom-
munikations- og formidlingsvirksomhed. Herigennem søges fakultetets position som dialogpartner 
på Københavns Universitet og i det offentlige rum styrket.

Det Teologiske Fakultetsbibliotek er del af KUBIS (= Københavns Universitets Biblioteks- og In-
formationsservice). Bibliotekets samlinger omfatter 95.000 bind. Fakultetet har desuden anskaffet 
syv store onlinebaser og en række elektroniske tidsskrifter. Der er ikke adgang til hjemlån af bøger. 
Bibliotekets afdelinger er indrettet som læsesale med enkelt- og gruppelæsepladser for studenterne. 

Mål og indsats for biblioteksområdet

1. Biblioteket vil gennem et velfungerende website befordre brugen af de mange elektroniske  
 ressourcer, som fakultetet selv har anskaffet eller har adgang til via Det Kongelige Bibliotek,  
 herunder open access-ressourcer.
2. Biblioteket vil sammen med underviserne fortsætte arbejdet med at formindske antallet og  
 størrelsen af papirkompendier og udbygge og forbedre de elektroniske kompendier.
3. Biblioteket vil gennem undervisning samt personlig og elektronisk vejledning støtte   
 studerende og ansatte på fakultetet i deres informationssøgning.
4. Biblioteket forbereder i planperioden udflytningen til Søndre Campus. Samlingerne bliver  
 gennem en fagligt kyndig kassationsprocedure tilpasset den plads, der vil være til rådighed efter  
 udflytningen til Søndre Campus, idet nybyggeriet forudsættes indrettet, så biblioteket også  
 fremover kan spille en væsentlig rolle i forskernes og studenternes daglige arbejde. 
5. Valideringen af de ansattes forskningspublikationer, som registreres i CURIS (= Copenhagen  
 University Research Information System), foregår i fakultetsbibliotekets regi. Biblioteket giver  
 også vejledning i forskningsregistrering og orienterer om bibliometriske spørgsmål.

Mål og indsats for kommunikations- og formidlingsområdet

Studiemarkedsføring
1. Fakultetet vil jævnligt gennemføre studiestartundersøgelser blandt studerende på fakultetets  
 uddannelser for at måle effekten af sin markedsføring og for kontinuerligt at tilpasse denne til  
 målgruppernes behov og mediebrug.
2. Fakultetet vil fortsat forbedre sin uddannelsesinformation gennem brug af nye medier såsom  
 film og e-pages samt markedsføring via sociale fora, elektroniske studiesites mv. 
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3. Fakultetet vil fortsat bidrage til at løfte tværfakultære kommunikations- og markedsføringsop- 
 gaver som f.eks. den forestående omlægning af det fælles rekrutteringssite studier.ku.dk.
4. Fakultetet vil videreføre ”studievejledning/uddannelsesinformation i øjenhøjde” gennem   
 informationsarrangementer, tilstedeværelse på studiemesser samt ”Studerende for en 
 dag”-ordningen.
5. Fakultetet vil fortsat udbygge sin virksomhed på prærekrutteringsområdet gennem blandt  
 andet inspirationsdage for gymnasielærere og udvikling af elektronisk undervisningsmateriale  
 til gymnasieelever.
 
Intern kommunikation
6. Fakultetet vil investere ressourcer i videreudviklingen af de relevante dele af Københavns 
 Universitets intranet (KUnet).

Ekstern kommunikation og forskningsformidling
7. Fakultetet udvikler løbende sin hjemmeside, så den indeholder relevante informationer om 
 fakultetets virke, herunder præsentationer af alle VIP’ers arbejdsområder mv.    
 (”forskerprofiler”), og er navigationsvenlig og fremstår tidssvarende og interessant. 
8. Kravene om stigende internationalisering vil blive imødekommet gennem en opdatering og 
 udbygning af det engelske site og ved formidling via platformen iTunes-U.
9. Fakultetet bestræber sig på, via publikations- og foredragsvirksomhed, at formidle resultaterne  
 af sin forskning hurtigt og præcist. Fakultetet vil fortsat udsende det elektroniske nyhedsbrev  
 eTEOL samt den trykte publikation TEOL-information. Ligeledes vil fakultetets forskere  
 fortsat prioritere formidlingsaktiviteter af akademisk og folkelig karakter i form af eks.   
 gymnasielærerdage og åbne forelæsninger.
10. Fakultetet tilstræber at opretholde sine positive relationer til pressen, ikke mindst gennem en  
 stadig opdatering af hjemmesiden.
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9. FYSISKE RAMMER

Fakultetet har til huse i Købmagergade 44-46 og har alle sine aktiviteter samlet dér. Fakultetet råder 
over ca. 10.000 kvadratmeter brutto. Der færdes daglig ca. 500 studerende og 80 ansatte på fakulte-
tet. Administrationen er, når bortses fra Økonomiafdelingen og afdelingssekretariaterne, samlet i 
stueetagen, Købmagergade 46, hvor også fakultetets reception befinder sig. I perioden 2012-2016 
skal fakultetet forberede udflytningen til Københavns Universitet på Amager (Søndre Campus).

Mål

Fakultetets mål er at skabe så gode fysiske rammer for fakultetets forskning og undervisning som 
muligt.

Indsats

1. Fakultetet forbedrer løbende lokaleforholdene i Købmagergade 44-46.
2. Lokaleforbruget er af økonomiske og praktiske hensyn til stadighed underkastet en stram 
 styring.
3. Fakultetet har nedsat en følgegruppe og en række underudvalg, som følger byggesagen på 
 Søndre Campus og forbereder udflytningen hertil. Alle personalegrupper og de studerende 
 er repræsenteret i følgegruppe og udvalg. Flytningen forventes at finde sted ved årsskiftet   
 2015/2016.
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10. FAKULTETET SOM ARBEJDSPLADS

Mål

Fakultetet skal være en attraktiv arbejdsplads for at kunne fastholde og tiltrække højt kvalificerede 
medarbejdere. Fakultetet skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at kunne 
bidrage til den fortsatte udvikling af universitetets faglige styrke og position i den nationale og in-
ternationale konkurrence på en arbejdsplads, som er kendt for sit gode arbejdsmiljø. Sammensæt-
ningen af personalet skal gøres mere internationalt præget på forskningssiden, og kønnenes faktiske 
ligestilling i forskning, ledelse og administration skal fortsat prioriteres højt. Fakultetet skal forbed-
re bench-marking i APV 2012 i forhold til APV 2008.

Indsats

1. Med henblik på sikring af et godt arbejdsmiljø udbygges og forbedres arbejdspladsvurdering  
 (APV) og undervisningsmiljøvurdering (UMV).
2. De personalepolitiske grundprincipper indarbejdes i dagligdagen, hvis fysiske rammer gøres så  
 bæredygtige som muligt.
3. APV følges op af indsats på en række nærmere specificerede områder: a) foranstaltninger mod  
 mobning og stress, b) rolleklarhed i hverdagen, c) medarbejderpleje, d) intern kommunikation  
 og e) fysisk arbejdsmiljø.
4. De personalepolitiske grundprincipper implementeres, i første omgang med særlig opmærk- 
 somhed på nr. 4: Trygge arbejdsforhold, nr. 5: Godt samarbejdsklima, nr. 6: Mangfoldighed 
 og ligestilling samt nr. 10: Rettidig information.
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11. DE BUDGETMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER

Fakultetets indtægter er ud over basisbevillingen og øremærkede, interne bevillinger sammensat af 
en række poster, som er afhængige af fakultetets STÅ-produktion og af fakultetets muligheder for 
eksterne bevillinger. I de kommende år forventes flere bevillinger end hidtil at blive konkurrence-
udsat.

Mål

Det er fakultetets mål at øge indtægterne, at føre nøje kontrol med forbruget og til stadighed at 
effektivisere økonomistyringen.

Indsats

1. Fakultetet vil gennem stadig regnskabskontrol samt gennem udarbejdelse af måneds- og 
 kvartalsvise regnskabsrapporter styrke økonomistyringen.
2. Fakultetet vil styrke sin forskerservice, så der er øget fokus på ansøgninger om internt og   
 eksternt konkurrenceudsatte bevillinger og på bistand til forskere ved budgetudarbejdelse 
 og  projektafvikling.
3. Fakultetet vil som supplement til e-fakturasystemet udvikle et dispositionsregnskab.
4. Fakultetet vil decentralisere opgaver, som tidligere har været løst af økonomiafdelingen.
5. Fakultetet vil i henhold til samarbejdsaftale med Det Juridiske Fakultet tilpasse og
  kompetenceudvikle sin økonomiafdeling frem mod overgangen til nyt økonomistyrings-
 system (Navision).



 35  



36 

Det Teologiske Fakultet
Købmagergade 44-46
Postboks 2164
1150  København K
www.teol.ku.dk 


