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Synopsis-eksamen i faget Praktisk Teologi på bacheloruddannelsen i 
teologi 
 

18. NOVEMBER 2014 

Studienævnet for Teologi har givet dispensation fra studieordningen for ba-
cheloruddannelsen i teologi vedr. faget Praktisk Teologi. 
 
Nedenstående tekst erstatter afsnittet 2.3.10 i 2012-ordningen for bachelor-
uddannelsen (ændring fremhævet med kursiv). 
 
 
2.3.10. Praktisk Teologi  
Områdebeskrivelse  
Faget indfører i den praktiske teologis grundproblemer, begreber og arbejds-
former. Den praktiske teologi udforsker kristendommens praksis- og kom-
munikationsformer historisk og aktuelt, især gudstjeneste, forkyndelse, kir-
kelige handlinger, undervisning, sjælesorg og menighedsliv, herunder dia-
koni og mission.  
Faglige mål  
Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:  

 kendskab til kristendommens centrale praksis- og kommunikations-
former,  

 indgående kendskab til udvalgte positioner og temaer i nyere prak-
tisk teologi eller til to særligt studerede områder,  

 fortrolighed med teorier og metoder af relevans for de udvalgte posi-
tioner og temaer eller for undersøgelsen af de særligt studerede om-
råder,  

 evne til identifikation, analyse og kritisk diskussion i et teologisk 
perspektiv af praktisk-teologiske problemstillinger og  

 evne til formidling af praktisk-teologiske problemstillinger.  
 
Bedømmelseskriterier  
Karakteren 12 gives, når den studerende ved prøven demonstrerer  



 

SIDE 2 AF 3  præcist kendskab til kristendommens centrale praksis- og kommuni-
kationsformer,  

 indgående viden om de udvalgte positioner og temaer eller et særligt 
studeret område,  

 sikker evne til at udvælge og anvende teorier og metoder af relevans 
for de pågældende positioner og temaer eller et særligt studeret om-
råde,  

 sikker evne til identifikation, analyse og kritisk diskussion i et teolo-
gisk perspektiv af praktisk-teologiske problemstillinger og  

 sikker evne til formidling af praktisk-teologiske problemstillinger.  
 
Undervisning, pensum, prøve og vægtning  
1 semester à 4 ugentlige timer.  
Der gennemgås grundbogslitteratur samt kilder og tekster vedr. udvalgte po-
sitioner og temaer i nyere praktisk teologi. Undervisningen kan efter den 
studerendes valg suppleres med specialiseringskursus i Praktisk Teologi.  
Pensum fastlægges af faglæreren. Afvigelser fra standardpensum godkendes 
af faglæreren, således at den studerende gives mulighed for at opgive 
grundbogsstof samt to særpensa. Grundbogsstof samt de to særpensa har et 
omfang af 250-500 sider hver, dog således at det samlede pensum bliver 
1000 sider.  
Prøven er en synopsis-eksamen. Synopsis omfatter max 12.000 tegn, dvs. ca. 
5 sider (for nærmere beskrivelse se kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk). 
Der er mundtlig eksamination af højst 30 minutters varighed inkl. bedøm-
melse. For prøven gælder de generelle eksamensbestemmelser (jf. afsnit 3). 
Der er ekstern censur, og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen.  
 



 

SIDE 3 AF 3 For prøven gælder desuden de generelle eksamensbestemmelser (jf. 
afsnit 3.).  
Prøven kan først absolveres, når samtlige prøver i Kirke- og Teologi-
historie samt Dogmatik med Økumenisk Teologi er bestået.  
15 ECTS. 
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