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1. FAKULTETET OG DETS HOVEDMÅL 
 
Det Teologiske Fakultet, der siden 2003 har været organiseret som et såkaldt enhedsfakultet, har 
afdelinger for Bibelsk Eksegese, Kirkehistorie og Systematisk Teologi. Under fakultetet hører end-
videre Center for Afrikastudier, Søren Kierkegaard Forskningscenteret og det af Danmarks Grund-
forskningsfond finansierede Center for Europæisk Islamisk Tænkning. Stjerneforsknings-
programmet 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 og til Afdeling for Bibelsk Eksegese 
Center for Studiet af Bibelens Brug, Centre for Bible and Cultural Memory (BiCuM) samt Qumran-
satsningen. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 
Ritualer, tilknyttet Afdeling for Kirkehistorie, består i sin nuværende skikkelse til medio 2010, 
hvorefter en række aktiviteter indlejres i Center for Kunst og Kristendom. 
 
Fakultetet udbyder bachelor- og kandidatuddannelse i teologi, kandidatuddannelse i Afrikastudier, 
uddannelse til fleksibel master og ph.d.-uddannelse. I samarbejde med fem andre nordiske fakulte-
ter udbydes endvidere kandidatuddannelsen The Religious Roots of Europe, som indgår i Køben-
havns Universitets COME-program (COME = Copenhagen Master of Exellence). 
 
Fakultetet har egen ph.d.-skole og forskeruddannelsesprogram fælles med Afdeling for Religionshi-
storie ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) under Det Humanistiske Fakultet.  
 
Den overordnede styring af fakultetets forsknings-, uddannelses- og formidlingsvirksomhed finder 
sted med udgangspunkt i KU’s Udviklingskontrakt 2008-2010, KU’s Strategiske Handleplan 2008-
2012 (baseret på strategien Destination 2012) og gældende studieordninger under skyldig hensynta-
gen til løbende evalueringer af forskning og undervisning.  
 
Normering af VIP-bemandingen på fakultetet foretages ud fra behovet for forskningsdækket under-
visning i henhold til studieordninger og optagelsestal. 1. september 2009 havde fakultetet 47 fastan-
satte videnskabelige medarbejdere, 30 midlertidigt ansatte videnskabelige medarbejdere med be-
grænset timetal, 27 ph.d.-studerende samt ca. 788 heltidsstuderende og 73 studerende under Åben 
Uddannelse. Til administration af forskning og uddannelse er der ved fakultetet ansat 16 medarbejdere.  
 
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 opdyrk-
ning af nye og i vid udstrækning tværfaglige emneområder. Hertil kommer den specialiserede 
forskning, som finder sted i tilknytning til de forskellige centre ved fakultetet.  
 
Fakultetet er blandt de største og stærkest profilerede teologiske fakulteter i Norden og har som mål 
at høre til de bedste i Europa. Forskningsindsatsen og den internationale profil skal i aftaleperioden 
styrkes gennem oprettelse af en række MSO-professorater inden for de faglige hovedområder og 
ved målrettet understøttelse af særlige forskningsprogrammer, herunder stjerneforskningsprogram-
met Naturalism and Christian Semantics og projekterne ved Center for Europæisk Islamisk Tænk-
ning. Indlejringen af Søren Kierkegaard Forskningscenteret vil forøge fakultetets forskningsvolu-
men betragteligt, og der udarbejdes med en femårig horisont detaljerede planer for den optimale 
udnyttelse af de nye muligheder, som skabes herved.    
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På uddannelsessiden er det fakultetets mål at fremstå som den førende danske udbyder af teologiske 
uddannelser og som hjemsted for en række undervisnings- og uddannelsestilbud, der vil være at-
traktive for studenter fra universitetets øvrige fakulteter og i vid udstrækning også for udenlandske 
studenter. Fakultetet skal i perioden 2010-2014 nedbringe frafaldet på sin bacheloruddannelse i teo-
logi markant og øge optaget på samtlige sine uddannelser, herunder ikke mindst den teologiske ba-
cheloruddannelse og ph.d.-uddannelsen. På efter- og videreuddannelsesområdet skal den allerede 
betydelige virksomhed fortsættes, og der skal arbejdes hen imod faste og rentable aftaler om efter-
uddannelse med hovedaftagerne af fakultetets kandidater. 
 
Fakultetet vil i perioden 2010-2014 udbygge samarbejdet med sine aftagerpaneler og gennem yder-
ligere professionalisering af sin interne og eksterne kommunikation og formidling befæste og ud-
bygge sin position som dialogpartner på KU 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 
    gennem en målrettet rekrutterings- og ansættelsespolitik.  
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 intensivere og professionalisere arbejdet 
    med at skaffe eksterne midler. 
4. Fakultetet vil fremme de videnskabelige medarbejderes deltagelse i internationalt fagligt 
    samarbejde. 
5. Forskningen ved Fakultetet foregår ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Afdeling for  
    Kirkehistorie, Afdeling for Systematisk Teologi og Center for Afrikastudier, ved Søren  
    Kierkegaard Forskningscenteret og det af Danmarks Grundforskningsfond finansierede Center  
    for 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 ophører medio 2010 og indlejres delvist 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. Til det formål udforskes en lang række 
detailspørgsmål og selvstændige emneområder, ligesom behandlingen af overordnede metodiske og 
hermeneutiske problemstillinger har afdelingens bevågenhed. I årene 2010-2014 vil der være særlig 
fokus på nedenstående temaer, som alle indgår i den fortsatte udvikling af afdelingens ekspertise 
inden for bibelsk eksegese. 
 
Qumran: Afdelingen ønsker at fastholde og udbygge sit stærke fokus på Qumranstudier. Afdelin-
gens Qumranforskning er i de seneste år trådt ind i en ny fase, idet den afsluttede udgivelse af ma-
nuskripterne har givet mulighed for at konstatere såvel brudflader inden for tekstkorpusset fra hu-
lerne ved Det Døde Hav som hidtil upåagtede sammenhænge mellem skriftfundene og samtidens 
øvrige jødiske og kristne skrifter og bevægelser. Hermed får Qumranforskningen en tværfaglig di-
mension, som også kommer til udtryk ved, at der tages nye metoder som retorisk analyse, recepti-
onsteori, ritualstudier og sociologiske og litterære tolkningsredskaber i brug, samtidig med at tradi-
tionelle palæografiske og filologiske studier af teksterne kaster nye indsigter af sig i lyset af det 
samlede tekstkorpus. Qumranforskningen har altid været en udpræget internationalt orienteret di-
sciplin, og denne tendens skal fortsættes og udbygges bl.a. ved afdelingens igangværende deltagelse 
i forbedringen af eksisterende tekstudgaver, gennem samarbejdet med University of Manchester 
samt endelig ved de internationale publikationer, som afdelingen igennem Nordforsk-netværket 
Nordic Network in Qumran Studies er engageret i. 
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Evangelierne som genskrevet Bibel: Gennem dette projekt, der i kraft af en bevilling fra Veluxfon-
den 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 
Jesusoverleveringerne øjensynlig for første gang samlet i en fortløbende fortælling. Men i den føl-
gende tid finder vi altså 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 Mat-
thæus- 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 Lu-
kasevangeliet (og dermed Apostlenes Gerninger) stammer fra et stykke ind i det 2. århundrede og 
har haft bl.a. Matthæusevangeliet blandt sine kilder. Således bliver også den relative rækkefølge og 
den kronologiske indplacering afgørende, når det gælder forståelsen af de fire stationer i denne tradi-
tions- og bevidsthedsproces, som fortsætter i den apokryfe og gnostiske litteratur i det 2. århundrede. 
 
Bible and Cultural Memory: I samarbejde med Centre for Bible and Cultural Memory (BiCuM) 
ønsker afdelingen at videreudbygge studiet af Bibelens betydning for den vestlige civilisations  
selvforståelse (”cultural memory”). Denne forskning, der ligger i naturlig forlængelse af Københav-
nerskolens arbejde med bibelske tekster som udtryk for kollektiv erindring (de bibelske tekster er 
ikke ”historie”, men indeholder deres forfatteres rekonstruktioner af fortiden), og som bl.a. også 
inddrager receptionshistoriske studier (jf. Center for Studiet af Bibelens Brug), overskrider traditio-
nelle faggrænser og har en profil, der er egnet til at tiltrække eksterne bevillinger og internationale 
stipendiater. 
 
Hermeneutik: Afdelingens profil inden for hermeneutiske og metodekritiske overvejelser ønskes 
fastholdt og udbygget. En del af dette forskningsområde er refleksionen over de hermeneutiske og 
metodiske forudsætninger for fortolkningen af antikke skrifter. Herhen hører også studiet af de bi-
belske skrifters magtstrukturer og brugen af disse skrifter i magt- og identitetspolitiske sammen-
hænge (f.eks. kønshermeneutik og postkolonialisme). En anden del af forskningen indbefatter de 
studier i de bibelske skrifters oversættelses-, fortolknings- og receptionshistorie, som finder sted i 
tilknytning til Center for Studiet af Bibelens Brug. I den forbindelse vil afdelingen opbygge et in-
ternationalt netværk om den moderne reception af Bibelen i såvel populærkultur som blandt 
(post)moderne filosoffer.  
 
Tidlig kristendom (Early Christian Studies): I samarbejde med stjerneforskningsprogrammet      
Naturalism and Christian Semantics ønskes udforskningen af kristendommens første århundreder 
styrket gennem inddragelse af tværfaglige studier af de forskellige jødedoms- og kristendomsret-
ninger,   der gjorde sig gældende i perioden. Herunder har studiet af den nytestamentlige kanon     
og de samfundsmæssige, institutionelle og læremæssige konsekvenser af dens dannelse en central 
placering. I arbejdet med kristendommens formative periode inddrages imidlertid ikke alene de  
kanoniske nytestamentlige skrifter, men tillige antikjødiske, apokryfe, gnostiske og patristiske   
tekster som vidner til den samtidige jødedom og den tidligste kristendoms mangfoldighed. Området 
har international bevågenhed, og det er ønskværdigt at tiltrække stipendiater og afholde internatio-
nale konferencer. 
 
 
 

 5



2.2 Afdeling for Kirkehistorie (AKH) 
 
Ved Afdeling for Kirkehistorie forskes og undervises der i kirkedannelsernes teologi, forkyndelse 
og institutionelle historie fra aposteltiden til vore dage. I tilrettelæggelsen af arbejdet anskues kirke-
historien som et forløb, hvori kristendommens udbredelse og vekslende udtryksformer indgår i et 
samspil med de skiftende samfundsforhold og åndelige og kulturelle strømninger. En del af forsk-
ningen udføres i samarbejde med Center for Afrikastudier. I tilknytning til studiet af de konkrete 
kirkehistoriske problemstillinger arbejdes der til stadighed med kirkehistoriefagets hermeneutik og 
metodiske grundprincipper i løbende dialog med beslægtede fagområder både inden for og uden for 
det teologiske hovedområde.  
 
I 2010-2014 vil forskningsindsatsen i første række gælde følgende emneområder og temaer:  
 
Middelalderens kirkehistorie: Her forskes der i 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 således nøje sammen med kristendommens 
udbredelse og indre teologiske og institutionelle udvikling i løbet af middelalderens århundreder. 
Særlige temaer er den kateketiske oplæring af lægfolket, udviklingen af den teologiske tænkning 
blandt teologer og klosterfolk og den teologiske og kirkelige indflydelse på samtidens sociale og 
politiske forestillinger. Studiet af middelalderens ritualer, musik, poesi, billedkunst og arkitektur 
spiller ligeledes en fremtrædende rolle i forsøget på at nå til en dybere forståelse af forholdet imel-
lem kristendom, kirke og samfund i de middelalderlige samfund og dermed af Europas middelalder-
lige kulturarv.   
 
Reformationen og tidligmoderne kirkehistorie i Europa: Kirkesplittelsen som følge af reformations-
røret i første halvdel af 1500-tallet fik afgørende indflydelse på den videre udvikling i Europas hi-
storie, idet den førte til afvikling af den hidtidige, kristne enhedskultur. En stor del af afdelingens 
forskning angår denne periodes kirke- og teologihistoriske problemfelter og historiske hovedperso-
ner, herunder Martin Luthers reformatoriske virksomhed og den lutherske tradition i de efterrefor-
matoriske århundreder. Desuden arbejdes med udviklingslinjer inden for den øvrige, europæiske 
protestantisme. Studiet af periodens salmedigtning, musik, liturgi og billedkunst har en vigtig plads 
i en række konkrete forskningsprojekter.   
 
Kirke og kristendom i Danmark i 1800- og 1900-tallet: Folkekirkens forhold til den danske stat og 
denne ordnings historiske forudsætninger er det overordnede tema for flere større projekter. Der 
forskes i dansk teologi omkring folkekirkens tilblivelse i 1800-tallet med særligt henblik på Søren 
Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig. Derudover er forholdet imellem kirke, kristendom og demokrati-
forståelse i 1900-tallet genstand for særlige undersøgelser, bl.a. med udgangspunkt i kirkehistorike-
ren Hal Kochs teologiske, pædagogiske og politiske tænkning.   
 
Kirke og kristendom i Afrika i moderne tid: Igennem samarbejdet med Center for Afrikastudier har 
Afdeling for Kirkehistorie et forskningsmæssigt tyngdepunkt i studiet af kristne kirker i Afrika i 
moderne tid og af kristendommens betydning for udviklingen i en række afrikanske lande. Således 
vil forholdet imellem kristen mission og samfundsudvikling i Nigeria og det historiske og aktuelle 
møde mellem kristendom og islam i Afrika være genstand for større undersøgelser i 2010-2014. 
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2.3 Afdeling for Systematisk Teologi (AST) 
 
Ved Afdeling for Systematisk Teologi forskes og undervises 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 indbyrdes forbundet gennem deres fælles sigte, som er at bidrage til den teologiske erken-
delse med særligt henblik på kristendommens betydning i nutiden.  
 
Afdelingens forskning vil i perioden 2010-2014 samle sig om fem tværgående temaer (se nedenfor). 
Foruden gennem videnskabelige publikationer vil afdelingen satse på at formidle sine forskningsre-
sultater 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, herunder forskningen i personbegrebet (bl.a. vedr. forholdet mellem natur og 
person). Fokus på forholdet mellem subjektivitet og intersubjektivitet vil blive fastholdt, ligesom 
teologiske og filosofiske traditioners forskellige tilgange til kristendommens dobbelte betoning af 
mennesket som både enkeltindivid og del af et fællesskab vil blive undersøgt. Studiet af forholdet 
mellem etik og menneskesyn perspektiveres tværfagligt gennem afdelingens samarbejde med Dan-
marks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning. Afdelingen er desuden involveret i 
forskningsprojektet Trust, Conflict, Recognition (2008-2011), der finansieres af Veluxfonden. 
 
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 af forholdet mel-
lem dem. I lyset heraf vil afdelingens forskning i planperioden omfatte undersøgelser af dels religi-
onsbegrebet, dels gudsbegrebet. Ligeledes vil forholdet mellem religiøse og ikke-religiøse (f.eks. 
naturvidenskabelige) tilværelsestydninger blive studeret. De systematisk-teologiske projekter under 
stjerneforskningsprogrammet Naturalism and Christian Semantics, som afdelingen sammen med 
Afdeling for Bibelsk Eksegese er hjemsted for (2008-2013), knytter sig hertil. 
 
Søren Kierkegaard-forskning: Kierkegaard-forskningen indtager en fremtrædende plads ved Det 
Teologiske Fakultet. I et nært samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscenteret, som fra 1. 
januar 2010 indlejres ved fakultetet, har afdelingen en førende rolle i den internationale Kierke-
gaard-forskning. 
 
Praksis, kommunikation og repræsentation: Nye teoretiske tilgange vil blive lagt til grund for un-
dersøgelser af den kristne kirkes religiøse praksis. Forholdet mellem en mere kognitiv-
intellektualistisk og en mere handlings- og kropsorienteret forståelse af gudstjeneste, liturgi og ritu-
al vil blive studeret bl.a. med det formål at afdække disses betydning for identitetsdannelsen. I 
sammenhæng hermed undersøges de traditionelt kirkelige kommunikationsformer med henblik på 
forholdet mellem skriftlighed og mundtlighed. Endvidere studeres i planperioden aspekter af præ-
stens betydning for repræsentationen af kristendom i offentligheden i dag såvel som de teologiske 
begrundelser for og konsekvenser af mulige forandringer i den kirkelige embedsstruktur. 
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Kirke, religion og samfund: Afdelingen vil i samarbejde med Afdeling for Kirkehistorie i årene 
2010-2014 integrere en række enkeltstående forskningsinitiativer vedr. kirke og stat i en undersø-
gelse af ”den danske religionsmodels” teologiske forudsætninger. Hertil knytter sig studier af kirke-
synet i nyere teologi, derunder af forholdet mellem kirke- og religionskritik, samt projekter vedr. 
kirke- og religionsret i dansk og internationalt perspektiv. Afdelingens tradition for økumenisk teo-
logisk forskning videreføres i planperioden med særligt henblik på forholdet mellem økumeni og 
religionsmøde som en konsekvens af, at kristendommen også i Danmark befinder sig i et samfund, 
der ikke længere blot er kendetegnet af modernitet og sekularisering, men også af tilstedeværelsen 
af andre religioner, især islam og asiatiske religioner.  
 

2.4 Center for Afrikastudier (CAS) 
 
Center for Afrikastudier (CAS) blev grundlagt i 1984 med det hovedformål at administrere Køben-
havns Universitets Afrika-områdestudium og en række servicefunktioner for hele universitetet spe-
cielt på biblioteksområdet. 
 
CAS udbyder både en kandidatuddannelse og en fleksibel masteruddannelse. Uddannelserne har 
siden 2008 været engelsksprogede. CAS tilbyder en række temakurser for kandidatstuderende på 
Københavns Universitet og andre videregående uddannelser under Åben Uddannelse. Undervisnin-
gen er tværfaglig og varetages i vid udstrækning af eksterne forskere, herunder en række internatio-
nale eksperter.  
 
Forskningen ved CAS er under fortsat udbygning og styrkes i perioden 2010-2014 bl.a. gennem 
oprettelsen af et MSO-professorat. Forskningsindsatsen gælder især det østlige og sydlige Afrika og 
omfatter emneområderne:  
 

- Miljø- og udviklingsaspekter i Afrika med særlig fokus på klima og biodiversitet 
- Migration i og fra Afrika 
- Stater, statsborgerskab og suverænitet i Afrika 
- Transformationer i det rurale Afrika 
- Afrikakommissionen og bistand til Afrika 
- Sydafrikas politiske og sociale udvikling i historisk perspektiv 
- Indien i Afrika og implikationerne for Afrika  
- Sociale og politiske aspekter af HIV/AIDS i Uganda 
- Islamiske bevægelser og demokratisering i Tanzania.    

 
CAS deltager i en række internationale forskningsnetværk og planlægger at videreudvikle forsk-
ningsmæssigt samarbejde med en række afrikanske universiteter og forskningsinstitutioner.  
 
Et centralt indsatsområde for CAS er formidling omkring afrikanske forhold ved: 
 

- Afholdelse af en lang række forskningsseminarer, workshops, debatmøder og lignende om 
aktuelle emner  

- Udgivelse af publikationer i form af occasional papers og working papers 
- Formidling af informationer om Afrika til den danske offentlighed bl.a. gennem radio, tv, 

aviser og andre medier.   
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2.5 Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) 
 
Søren Kierkegaard Forskningscenteret blev oprettet som et Grundforskningsfondscenter 1. januar 
1994. Det har siden eksisteret som et internationalt center for Kierkegaardforskning og etableret sig 
i Vartov som en selvstændig erhvervsdrivende fond (FSKC), der tillige har til formål at udgive  
Søren Kierkegaards Skrifter (SKS). FSKC og dens filologiske medarbejdere fortsætter arbejdet med 
færdiggørelse af SKS og med oversættelser baseret på SKS, mens centerets forskningsdel (SKC) 
med indgangen til 2010 indlejres ved Københavns Universitet som Søren Kierkegaard Forsknings-
centeret med Det Teologiske Fakultet som hjemsted og tilknyttet Afdeling for Systematisk Teologi.  
 
SKC skal fremme og varetage den interdisciplinære Kierkegaardforskning såvel nationalt som in-
ternationalt. Dette sker igennem udbud af undervisning, afholdelse af workshops og ved, at der år-
ligt arrangeres flere nationale og internationale seminarer og konferencer. Igennem årene har ph.d.-
studerende og postdocer i stort tal søgt til Søren Kierkegaard Forskningscenteret, der har tilbudt 
adgang til Søren Kierkegaard Biblioteket, vejledning, seminarer og et internationalt forskningsmil-
jø. Med indlejringen fortsætter denne del af SKC’s virke uforandret, idet internationaliseringsbe-
stræbelserne dog udvides gennem konkret samarbejde med udenlandske universiteter og gennem et 
omfattende udbud af engelsksproget undervisning, herunder også Summer Schools. 
 
I den første femårsperiode vil der på SKC især blive forsket og undervist inden for følgende sats-
ningsområder med afsæt i Søren Kierkegaards forfatterskab: 
 

- Kærlighedens fænomenologi 
- Dannelsestanken 
- Selvudvikling i et nutidigt perspektiv  
- Religionskritik i det 19. århundrede. 

 
Undervisningsforpligtelsen er den største nyskabelse ved det indlejrede center, som fra 2010 udby-
der forskningsbaseret Kierkegaardrelateret undervisning på kandidatuddannelsesniveau. De engelsk-
sprogede kurser skal tiltrække udenlandske studerende gennem et udbygget og formaliseret samar-
bejde med DIS. De dansksprogede kurser, der følges op af seminarer og workshops, skal imøde-
komme den interesse for Søren Kierkegaards forfatterskab, der kan spores bredt inden for humanio-
ra og samfundsfag samt inden for den mere erhvervsrettede del af undervisningssektoren. På længe-
re sigt skal en egentlig masteruddannelse i Søren Kierkegaard Studies søges etableret, og de første 
års udbud af kurser skal bl.a. ses som et forarbejde hertil.   
 
 

2.6 Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT) 
 
Danmarks Grundforskningsfond-professoratet, som dette center hviler på, løber indtil 30. september 
2012. Derfor er en prioritet i de tre år at undersøge og udvikle en bæredygtig indlejringsform, der 
kan bygge på erfaringen med universitetets islamsatsning generelt, hvor CEIT danner kerne sam-
men med Center for den Ny Islamiske Offentlighed (ved Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier (ToRS) under Det Humanistiske Fakultet). Del af denne proces er en fortsat udbygning af 
samarbejdet mellem de to centre omkring forskning og forskeruddannelse. Heri indgår en stærk 
international dimension med fælles forelæsningsrække, sommerkursus og forskerskole for speciale-  
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og ph.d.-skrivning i Damaskus maj 2010 i samarbejde med University of Toronto. Dertil kommer  
 udvikling af CEIT- medarbejdernes bidrag til undervisningen på kandidatuddannelsesniveau. 
 
CEIT forbliver forhåbentlig fuldt bemandet i perioden med to ph.d.er og tre fuldtidsforskere. Alle 
fem udvikler fortsat deres forskning på en sådan måde, at de komplementerer hinanden og samtidig 
bidrager substantielt til den internationale forskning på området gennem forskningssamarbejder og 
publikationer. Specifikt fokuseres forskningen på: 
 

- Muslimers deltagelse i det europæiske offentlige rum, særligt i politik og i juraen, med hen-
visning 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 og med fokus på 

den vestlige kontekst 
- De ”ikke-organiserede” muslimers syn på islam og deres stilling som muslimer i den euro-

pæiske hverdag. 
 
En særlig fælles prioritet gennem de tre år bliver CEIT’s rolle i den internationale forskergruppe 
RELIGARE (religion og sækularisme), et 7. rammeprogram ledet af Katholieke Universiteit      
Leuven, hvor Grundforskningsfondets professor er viceleder. Forskningsresultater fra alle CEIT’s    
aktiviteter forventes at udkomme i forskellige former med regelmæssige mellemrum gennem hele 
perioden inkl. den årlige Yearbook of Muslims in Europe, hvis internationale redaktionsteam ledes 
af CEIT. 
 

2.7 Centre for Naturalism and Christian Semantics (CNCS) 
 
Centeret, der er et såkaldt Centre of Excellence ved Københavns Universitet i perioden 2008-2013, 
følger en detaljeret forskningsplan, der bl.a. rummer ansættelse af 8 ph.d.er/postdocer i forsk-
ningsperioden. Overordnet forsøger centeret at gentænke forholdet mellem en kristen verdensfor-
tolkning og en ikke-kristent filosofisk og naturalistisk verdensforståelse i to helt forskellige tids-
perioder 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 forestil-
linger 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 en ”naturaliserende impuls”    
anvendt på henholdsvis det historiske og det nutidige materiale 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 semes-
terets 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. work-
shop) 

- todagesworkshops med en lidt større indbudt kreds af deltagere, dels fra Danmark, dels (som 
hidtil) fra Norden, Europa og USA. 

Med henblik på denne internationalisering af centerets virksomhed er tale- og skriftsproget engelsk 
også ved de ugentlige møder, hvor der undertiden ikke er kun engelsktalende deltagere til stede. 
 

 10



Centeret søger at fremlægge forskningsresultaterne fra sit virke i såvel samlede publikationer som 
(naturligvis) i de enkelte medvirkende forskeres publikationer. For såvel ph.d.- som postdocstipen-
diaters 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. 
 

2.8 Centre for Bible and Cultural Memory (BiCuM) 
 
Bible and Cultural Memory er et forskningsrådsfinansieret center, som siden februar 2009 har været 
tilknyttet Afdeling for Bibelsk Eksegese. 
 
Til belysning af dannelsen af kulturel, religiøs, etnisk eller national identitet i først og fremmest Det 
Gamle Testamente gennemføres en række tværfagligt orienterede undersøgelser af, hvordan forti-
den konstitueres i erindringen gennem erindringens kollektive rammer, særlige steder og bygninger, 
familien, klasser, køn og etnicitet, kongedømme og nation. Specielt relevant er det at studere ”for-
handlingen” om kulturel erindring mellem lokal identitet og ”global” (imperial) kultur.  
 
Kulturel erindring kan fremtræde som overskrivning og genbrug af materielle genstande, som det 
f.eks. gælder for bygninger og monumenter, tekster og rituel praksis. Erindring kan være bevidst 
eller ubevidst, indlejret i kroppen, og vise sig i materiel kultur og monumenter. Landskabsbegrebet 
spiller en afgørende rolle i erindringsbearbejdelse og repræsenterer en særlig udfordring i centerets 
samlede projekt.  
 
Konkret arbejder centerets forskere med en række delprojekter: a) Landskab som erindring i Det 
Gamle Testamente, b) Den præstelige teologi som erindringsteologi, c) Erindring og materiel kul-
tur, d) Politik og opdragelse i Det Gamle Testamente samt e) Sekterisk teologi.  

Der er i projektet planlagt en serie internationale seminarer og konferencer. Ligeledes planlægges 
en række internationale udgivelser omfattende dels papers fra seminarerne, dels afhandlinger med 
udspring i de enkelte forskningsprojekter. Centeret arbejder tillige med udgivelsen af en introduce-
rende formidling af den metodiske tilgang. Til BiCuM er knyttet en lang række internationale sam-
arbejdspartnere. 
 

2.9 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelal-
derens Ritualer  
 
Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, tilknyttet Afdeling for Kirkehistorie, 
blev oprettet i 2002 for en periode af 5 år, der efter en international evaluering førte til yderligere 3 
års forlængelse. Centerets bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond ophører dermed medio 
2010. Forskningsplanen er udsprunget af Center for Kunst og Kristendoms almene forskning i de 
indbyrdes relationer mellem kunstarterne og teologihistorien og drejer sig om middelalderritualers 
efterliv i tidligt moderne og moderne kultur. Gennem en række tværfaglige delprojekter med grund-
læggende fælles problemstillinger belyses væsentlige og også bredere – receptionshistoriske – 
aspekter af en almen kulturhistorie. Delprojekterne støtter den langsigtede udviklingsplan for Center 
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for Kunst og Kristendom (under Afdeling for Kirkehistorie), hvis hensigt det er at intensivere studi-
et af forholdet mellem kirkehistorien, fromhedshistorien og kunstarternes historie, også efter udløbet 
af Grundforskningsfondscenterets bevillingsperiode. 
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3. FORSKERUDDANNELSE  
 
Status, mål og indsats 
Ph.d.-skolen ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, blev oprettet i februar 2008. 
Målet for ph.d.-skolen er at konsolidere og opkvalificere et nationalt og internationalt forskerud-
dannelsesmiljø på højeste niveau inden for de teologiske og beslægtede fagområder. Dette sker 
gennem øget rekruttering på centrale områder, gennem styrkelse af det faglige og tværfaglige for-
skermiljø for skolens ph.d.-studerende, gennem den fortsatte opkvalificering af vejlederne og gen-
nem styrkelse af det internationale niveau for vejledning, kursusvirksomhed og netværk for de 
ph.d.-studerende. 
 
Uddannelsesprogrammet ved Det Teologiske Fakultets ph.d.-skole varetages under forskeruddan-
nelsesprogrammet ”Religion og Samfund”, som siden 2003 (i de første fem år som Forskerskolen 
Religion og Samfund) har været drevet i fællesskab af Det Teologiske Fakultet og Afdeling for Re-
ligionshistorie ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Uddannelsesprogrammet 
oppebærer en bevilling fra Forskeruddannelsesudvalget, som udløber ved udgangen af 2010. I kraft 
af den store faglige bredde, som karakteriserer det faglige miljø ved de to institutioner, er forsker-
uddannelsesprogrammet fleksibelt og rummeligt. 
 
Fakultetet råder over ganske begrænsede midler til finansiering af ph.d.-stipendier. Dette er og har 
længe været en mærkbar vanskelighed. Pr. 1. september 2009 var der indskrevet 27 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 Det Teologiske Fakultet eller er tilknyttet 
Det Teologiske Fakultet. En anden fjerdedel udgøres af privatister med individuelle studiepro-
grammer og studerende under erhvervsPhD-ordningen. Det er ph.d.-skolens mål at medvirke til at 
sikre fakultetets fremtidige rekruttering, idet man tilstræber at styrke det finansielle grundlag for 
skolens virksomhed og dermed blive i stand til at opslå yderligere ph.d.-stipendier inden for de teo-
logiske hoveddiscipliner, dvs. bibelvidenskab (gammel- og nytestamentlig eksegese), kirke- og teo-
logihistorie samt de systematisk-teologiske fag.  
 
Ligeledes anser ph.d.-skolen det for meget ønskeligt at kunne tilgodese ansøgere med adgangsgi-
vende kandidatuddannelse fra andre indenlandske og udenlandske universiteter. 
 
Derudover tilstræber ph.d.-skolen at styrke forskeruddannelsen gennem en fortsat udvikling og kva-
litetssikring af kursusvirksomheden samt ved en øget indsats for at vedligeholde og videreudvikle 
ph.d.-vejledernes kvalifikationer. 
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4. UDDANNELSE  
 
Mål  
Fakultetets mål er at uddanne bachelorer og kandidater på højeste niveau gennem forskningsbaseret 
undervisning og endvidere at udvikle efter- og videreuddannelse, herunder masteruddannelse, alene 
og i samarbejde med andre institutioner for derigennem at udnytte den brede kompetence, som   
findes ved fakultetet. Gennem planperioden er det fakultetets mål at befæste sin position som den 
stærkeste udbyder i Danmark af forskningsbaseret heltids- og deltidsuddannelse inden for sine fag-
områder og at styrke sin position internationalt, herunder i Norden.  
 
Indsats 
Faglig udvikling og ledelse 
1. For at give uddannelserne det bedst mulige faglige grundlag ønsker fakultetet at bevare den rela-

tivt høje andel af professorer blandt de fastansatte – typisk to i hvert af hovedfagene – for der-
igennem at tiltrække de bedste forskere og undervisere.  

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 udvides antallet af 
VIP-årsværk (i øjeblikket: 2) i planperioden, såfremt der er mulighed for det, idet det stadig for-
udsættes, at undervisningen i vid udstrækning må varetages af eksterne forskere.  

3. Fakultetet vil forbedre incitamenterne over for de ansatte forskere til affattelse af nye lærebøger. 
4. 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.  

 
Uddannelsesportefølje 
5. Samtidig med, at fakultetets portefølje af heltidsuddannelser konsolideres, arbejdes med at ud-

vikle en eller to nye uddannelser frem mod præakkreditering. 
6. Der arbejdes videre med at indpasse fakultetets kursusudbud i Københavns Universitets skema- 

og kalenderstruktur mv., og der udvikles nye kurser, herunder et øget antal sommerkurser, som 
særligt henvender sig til meritstuderende fra øvrige fakulteter. 

 
Uddannelseskvalitet 
7. I perioden gennemføres akkreditering af bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi (2010), 

og fakultetet forbereder sig på akkreditering af kandidatuddannelsen i Afrikastudier (2014). 
8. Fakultetets ny procedure for undervisningsevaluering implementeres, og der foretages revision 

af proceduren (2011). 
9. I samarbejde med universitetet udvikles nye rammer for adjunktpædagogikum. Såvel adjunkter 

som postdocer tilbydes pædagogikum. Der stiles mod forbedret koordinering af den universi-
tetspædagogiske og -didaktiske indsats, herunder indsatsen med elektroniske undervisnings- og 
læringsmedier. 

10. Der gøres en indsats for at fastholde det gode studiemiljø, og der stiles under forberedelsen      
af fakultetets flytning til Søndre Campus mod at sikre studiemiljøet de bedste betingelser i de    
nye rammer. 
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Rekruttering, gennemførelse og udslusning 
11. For bacheloruddannelsen i teologi fastholdes en stærk rekrutteringsindsats. Hovedvægten læg-

ges på at styrke fagets synlighed over for gymnasieskolen. 
12. På alle uddannelser arbejdes fortsat med at øge gennemførelsen gennem en synlig og målrettet 

studievejledningsindsats. 
13. På alle uddannelser gøres en indsats for at forbedre optaget. 
14. Gennem oprettelse af en underafdeling af alumneforeningen KUBULUS og gennem styrkelse  

af aftagerpanelernes synlighed over for de studerende forbedres kandidaternes mulighed for 
kontakt med aftagerrepræsentanter. 

 
Internationalisering 
15. COME-uddannelsen The Religious Roots of Europe, som fakultetet satte i gang i et samarbejde 

med fem andre nordiske fakulteter i 2009, konsolideres gennem yderligere markedsføring og 
styrket gennemførelsesvejledning. 

16. Der arbejdes frem mod præakkreditering af en ny uddannelse med en stærk international profil 
(jf. 5).  

17. Der arbejdes hen imod internationale samarbejdsaftaler og styrkelse af eksisterende aftaler. 
 
Efter- og videreuddannelse 
18. Fakultetet fortsætter sin indsats med at udvikle nye forskningsbaserede kursustilbud inden for 

sine fagområder og med at integrere e-læring i efter- og videreuddannelse. 
19. Fakultetet vil konsolidere samarbejdet med de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner, også med 

henblik på at skabe bedre muligheder for kandidaters vedligeholdelse og videreudvikling af de-
res teologiske kompetence.  

20. Fakultetet vil konsolidere såvel udbuddet af enkelte kurser efter reglerne om deltidsuddannelse 
(Åben Uddannelse) som udbuddet af masteruddannelser (fleksibel master).  
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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 periode 2010-2014. 
 
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 ved at udvide antallet af samar-
bejdsaftaler med udenlandske universiteter. I den forbindelse vil fakultetet øge fokus på feltarbejde 
og projektorienterede forløb i udlandet. 
 
 
 
Indsats 
1. Fakultetet vil samarbejde med Det Internationale Kontor om markedsføring af COME uddan-

nelsen The Religious Roots of Europe samt fakultetets anden engelsksprogede uddannelse,     
MA in African Studies, for at tiltrække flere internationale full degree-studerende. 

2. Fakultetet arbejder på at tiltrække flere internationale studerende på de to engelsksprogede   
masteruddannelser, der udbydes som efter- og videreuddannelse på Center for Afrikastudier    
og  Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 

3. Fakultetet vil fastholde udbuddet af kurser på engelsk inklusive tre til fire internationale som-
merkurser, der afholdes i juli måned, for at bibeholde det høje antal udvekslings- og gæste-
studerende.   

4. Fakultetet arbejder på, at studieadministrationen bliver tosproget, og at TAP-personalet opkvali-
ficeres med henblik på betjening af internationale studerende. Engelsk som undervisningssprog 
styrkes; i første omgang engelskcertificeres undervisere på COME-uddannelsen.  
Fakultetet vil i de kommende år have fokus på det internationale studiemiljø.5.  

6. Fakultetet vil øge antallet af samarbejdsuniversiteter og videreudvikle samarbejdet med Det 
d 

7. yde studieture til udlandet, der også inddrager samarbejde med udenlandske 

8. or feltarbejde og projektorienterede forløb i udlandet forbedres bl.a. gennem 

9. , især ud-

attes muligheder for kortere og længere gæsteophold på universiteter 

Teologiske Fakultet ved Oslo Universitet og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel om udbu
af fælles kurser. 
Fakultetet vil udb 
universiteter.  
Mulighederne f
styrkelse af adgangen til forhåndsgodkendelse af merit for studieophold i udlandet.. 
Fakultetet vil sætte fokus på oplysning om de støttemuligheder, der er for udrejsende
landsstipendieordningen. 

10. Fakultetet vil styrke de ans
i udlandet, herunder de ph.d. studerendes muligheder for ophold i udlandet. 

11. Fakultetet vil ansætte flere udenlandske MSO-professorer og arbejde på at tiltrække udenland-
ske ph.d.-studerende. 
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6. STUDIEVEJLEDNING OG STUDIEADMINISTRATION 
 
Studievejledningerne vil bidrage til videreudviklingen af gode studiestartsprogrammer med udar-
bejdelse af en hjemmeside om studiestart. I gennemførelsesvejledningen vil der fortsat være fokus 
på indsatsen over for frafaldstruede studerende. Sideløbende hermed fortsættes implementeringen af 
Københavns Universitets vejledningsstrategi. 
 
Fakultetets studieadministration vil i 2010-2014 gennemføre den ressourcekrævende implemente-
ring af det studieadministrative system STADS. Hertil kræves kompetenceudvikling af medarbejde-
re og igangsættelse af nye arbejdsgange og administrative processer vedrørende eksamen, undervis-
ning, indskrivning, merit, betalingsstudier, det internationale område, datakvalitet og tilvejebringel-
se af ledelsesinformation, typisk studiestatistik. 
 
Som led i forberedelsen af fakultetets udflytning til Søndre Campus vil studieadministrationen un-
dersøge mulighederne for administrativt samarbejde på relevante områder med Det Humanistiske 
og Det Juridiske Fakultet. 
 
Studieadministrationen vil i planperioden fortsat understøtte studienævnene i udviklingen af uddan-
nelserne og vil særligt bidrage til den administrative forberedelse af uddannelsesakkrediteringer i 
hhv. 2010 og 2014.  
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7. STUDIEMILJØ  

ndervisningslokaler, biblioteks- og læsesale, studen-
rkantine og -café. Alt foregår på én matrikel, og der er adgang til bibliotekerne hele døgnet året 

uderende som overhovedet muligt.  

rede ingen alvorlige problemer. Fakultetets studerende er generelt tilfred-
e med det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø. Alene med hensyn til ”fremtidsudsigterne 

iske møbler, højere rengøringsstandard) samt i det sociale og i det æstetiske 
tudiemiljø. Fakultetet vil i 2010-2014 i samråd med studenterne investere i forbedringer på de tre 
idstnævnte områder. Endelig vil fakultetets IT-faciliteter løbende blive opdateret i hele planperioden. 

 
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 u
te
rundt. Studiemiljøet vurderes hvert tredje år i en undervisningsmiljøvurdering (UMV).  
 
 
Mål  
Fakultetets mål er at skabe så gode rammer for st
 
 
Indsats  
Seneste UMV (2008) afslø
s
som færdiguddannet” scorer fakultetet lavt. UMV kalder på en oplysningsindsats med hensyn til de 
fremtidige erhvervsmuligheder for fakultetets kandidater og på enkelte forbedringer i det fysiske 
studiemiljø (ergonom
s
s
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8. BIBLIOTEK OG WEB 

ibliotek 

-
runder 

pen access-ressourcer. 

erioden vil biblioteket sørge for, at læsepladserne, som er meget efterspurgte, bliver udnyttet 

iblioteket vil gennem personlig og elektronisk vejledning støtte fakultetets undervisning og forsk-
perioden vil biblioteket udvikle fagligt målrettede vejledningsforløb for speciale- og 

der er til rådighed efter udflytningen til Amager.   
 
Biblioteket vil i planperioden samordne sine websider med KUB’s fagside for teologi, således at 
fakultetsbibliotekets web vil hoste ét fælles site. 
 
Web 
I takt med udrulningen af det centrale KU-intranet vil biblioteket i 2010 og 2011 implementere det 
lokale intranet for fakultetet og dets afdelinger. 

 
B
Biblioteket vil sammen med underviserne fortsætte arbejdet med at formindske antallet og størrel-
sen af papirkompendier og udbygge og forbedre de elektroniske kompendier.   
 
Biblioteket vil gennem et velfungerende website befordre brugen af de mange elektroniske ressour
cer, som fakultetet selv har anskaffet eller har adgang til via Det Kongelige Bibliotek, he
o
 
I planp
mere effektivt.   
 
B
ning. I plan
ph.d.-studerende.   
 
KUB’s nye teologisamling vil blive overført til fakultetsbiblioteket, og der vil blive etableret hjem-
lån fra denne samling.   
 
Biblioteket vil i planperioden forberede udflytningen til Søndre Campus.  Det er hensigten, at alle 
de materialer, som flyttes med hertil, forinden er stregkodet og forsynet med RFID-chips med hen-
blik på integrationen i KUBIS’ udlånssystem.  Størrelsen af samlingen bliver tilpasset den plads, 

 19



9. IT 
 
Mål  
Fakultetet vil skabe optimale rammer for udnyttelsen af de muligheder, som it-teknologien tilbyder
forskning, undervisning, biblioteksfunktion og administration.  

 

iel.  
r økonomisk ansvarlige rammer i størst muligt omfang sikre de studerende  

  adgang til det bedst mulige materiel.   

ingsinitiativet har stadig karakter af pionerarbejde.  
. Fakultetet vil videreudvikle en interaktiv hjemmeside med information om det teologiske 

 
Indsats  
1. Fakultetet vil kontinuerligt opgradere de ansattes kompetence og sikre det bedst mulige mater
2. Fakultetet vil inden fo
  
3. Fakultetet viderefører it-baseret fjernundervisning på både dansk og engelsk.  
    Fjernundervisn
4
    studium for potentielle studerende.  
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10. FYSISKE RAMMER 

tet har til huse i Købmagergade 44-46 og har alle sine aktiviteter samlet dér. Fakultetet råder 

ingen og afdelingssekretariaterne, 
amlet i stueetagen, Købmagergade 46, hvor også fakultetets reception befinder sig. I perioden 

 skal fakultetet forberede udflytningen til Amager (KUA 3). 

e rammer for fakultetets forskning og undervisning      

rholdene i Købmagergade 44-46.   
2. Lokaleforbruget er af økonomiske og praktiske hensyn til stadighed underkastet en stram styring.  
3. Fakultetet nedsætter i 2010 et udvalg, som skal følge byggesagen på Amager (KUA 3) og forberede 
    udflytningen. Alle personalegrupper og de studerende skal være repræsenteret i udvalget. 

 
Fakulte
i alt over ca. 10 tusinde kvadratmeter brutto. Der færdes daglig ca. 500 studerende og 80 ansatte    
på fakultetet. Administrationen er, når bortses fra Økonomiafdel
s
2010-2014

Mål  
Fakultetets mål er at skabe så gode fysisk
som muligt.  

Indsats  
1. Fakultetet forbedrer løbende lokalefo
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11. FAKULTETET SOM ARBEJDSPLADS  

n-
rbejdsmiljø. Sammensæt-

ere internationalt præget på forskningssiden, og kønnenes faktiske 
ling i forskning, ledelse og administration prioriteres højt. Fakultetet skal forbedre bench-

Indsats  
blik på sikring af et godt arbejdsmiljø udbygges og forbedres 

    arbejdsmiljø. 
4. De personalepolitiske grundprincipper implementeres, i første omgang med særlig opmærksom-  
    hed på nr. 4: Trygge arbejdsforhold, nr. 5: Godt samarbejdsklima, nr. 6: Mangfoldighed og 
    ligestilling samt nr. 10: Rettidig information. 

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 i
ternationale konkurrence på en arbejdsplads, som er kendt for sit gode a
ningen af personalet skal gøres m
ligestil
marking i APV 2011 i forhold til APV 2008. 
 

1. Med hen
    arbejdspladsvurdering (APV) og undervisningsmiljøvurdering (UMV). 
2. De personalepolitiske grundprincipper indarbejdes i dagligdagen, hvis fysiske rammer gøres så    
    bæredygtige som muligt. 

r mod 3. APV følges op af indsats på en række nærmere specificerede områder: a) foranstaltninge
    mobning, b) rolleklarhed i hverdagen, c) medarbejderpleje, d) intern kommunikation og e) fysisk  
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12. DE BUDGETMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER  
 

ts indtægter er ud over basisbevillingen, globaliseringsmidler og øremærkede, interne bevil-

t 

-

nemførelsesprocenten 

orter styrke økonomistyringen. 

om supplement til e-fakturasystemet udvikle et dispositionsregnskab. 

nyt 

 

Fakulte
linger sammensat af en række poster, som er afhængige af fakultetets STÅ-produktion og af fakul-
tetets muligheder for eksterne bevillinger. I de kommende år forventes flere bevillinger end hidtil a
blive konkurrenceudsat.   

Mål  
Det er fakultetets mål at øge indtægterne og at føre nøje kontrol med forbruget og til stadighed ef
fektivisere administrationen.  

Indsats  
1. Fakultetet vil gennem en indsats for at nedbringe studietider og øge gen
    skabe øgede og mere stabile indtægter.  
2. Fakultetet vil gennem stadig regnskabskontrol samt gennem udarbejdelse af måneds- og  
    kvartalsvise regnskabsrapp
3. Fakultetet vil styrke sin forskerservice, så der er øget fokus på ansøgninger om 
    internt og eksternt konkurrenceudsatte bevillinger.  
4. Fakultetet vil s
5. Fakultetet vil decentralisere opgaver, som tidligere har været løst af økonomiafdelingen. 
6. Fakultetet vil tilpasse og kompetenceudvikle sin økonomiafdeling frem mod overgangen til 
    økonomistyringssystem (Navision). 
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13. FAKULTET OG OMVERDEN  
 
Studiemarkedsføring 
Fakultetet vil gennemføre årlige studiestartsundersøgelser blandt studerende på bacheloruddannel-
sen i teologi for at måle effekten af sin markedsføring og tilpasse denne til målgruppens behov       
og mediebrug. 
 
Fakultetet vil i stigende grad satse på elektronisk uddannelsesinformation, herunder markedsføring 
via sociale internetfora. 
 
Desuden vil fakultetet tilstræbe øget synlighed af
dag” og ”Å

 informationsaktiviteter som ”Studerende for en 
bent Hus” samt øget tilstedeværelse på uddannelsesmesserne. 

et til opbygningen af portalen www.fokus.ku.dk, der er 
n, og 

dling 
m fakulte-

tions- og foredragsvirksomhed, at formidle resultaterne af 
in forskning hurtigt og præcist. Fakultetet vil fire gange årligt udsende det elektroniske nyhedsbrev 

eTEOL med nyt om forskning og uddannelse og to gange om året udsende den trykte publikation 
TEOL-Information til blandt andet alle danske præster. 
Fakultetets forskere vil øge rækken af formidlingsaktiviteter af både akademisk og folkelig karakter 
som f.eks. gymnasielærerdage, åbne forelæsninger og særarrangementer. 
 
Fakultetet tilstræber at opretholde sine positive relationer til pressen, bl.a. gennem en stadig opdate-
ring og en fortsat udvikling af hjemmesidens formidlingssektion og presserum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det Teologiske Fakultet har i 2009 medvirk
den samlede indgang til Københavns Universitetets tilbud til gymnasieskolen og grundskole
vil fortsat bidrage til portalen. 
 
Ekstern kommunikation og forskningsformi
Fakultetet udvikler løbende sin hjemmeside, så den indeholder relevante informationer o
tets virke, er let at navigere i og fremstår tidssvarende og interessant. 
  
Fakultetet bestræber sig på, via publika
s
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