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– og bliv klogere på historie, 
sprog, religion, filosofi, litteratur, 

etik og samfund 

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t 



Jeg fandt hurtigt ud 
af, at uddannelsen er utroligt 

bred, for når man studerer kristen-
dommen, så beskæftiger man sig med

 den europæiske historie generelt. De to
 kan ikke skilles ad. Der er et særligt 

spændingsfelt mellem de faste krav og 
udenadslæren i sprogfagene og de 
aha-oplevelser, man kan opnå i en 
filosofisk diskussion. Vi får virkelig 

lov til at fordybe os på teologi, 
og det er jeg helt vild med.

Anne Sofie Aagaard, 
teologistuderende 
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Bacheloruddannelsen i teologi spænder vidt. Som teologistuderende kommer du 
til at arbejde med historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund. Du 
studerer kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordy-
ber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket og får mulighed for 
at granske dens svar på tilværelsens store spørgsmål. Teologistudiet giver dig 
redskaber og rum til at forfølge de emner, du brænder for, hvad enten det er 
hellig krig i oldtiden, bibelske motiver i tv-serier, næstekærligheden i det mo-
derne samfund eller noget helt andet.

På teologi arbejder du med religiøse, etiske og eksistentielle problemstillinger på 
en kritisk og engageret måde. Den teologiske uddannelse giver dig et solidt 
grundlag for at fortolke de bibelske skrifter, som hører til den vestlige kulturs 
grundtekster. Gennem studiet får du omfattende viden om, hvordan kristendom 
og kirke har præget – og er blevet præget af – skiftende tiders mennesker og 
samfund, og du bliver i stand til at se nutidige problemstillinger i et større per-
spektiv.

Tænk selv – hvis du vil læse teologi, er netop dét målet.

Hvad er teologi?

d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t
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Studiemiljøet på teologi er flere gange blevet vurderet som et af de bedste i uni-
versitetets målinger blandt de studerende. I dagligdagen bliver der skyllet adskil-
lige kopper kaffe ned og taget mange interessante diskussioner. Mange fremhæ-
ver den varme og gode stemning.

Når du bliver teologistuderende, giver dit studiekort dig adgang til fakultetet 
døgnet rundt, så du kan bruge bibliotek og læsepladser, når du vil. Om fredagen 
er der bar eller fest i den studenterdrevne café. I løbet af ugen er det muligt at 
deltage i foredrags-, sang- og debatarrangementer, som studerende ofte står for 
og deltager i. På grund af fakultetets størrelse går ingen studerende op i årgange 
og hold. Man taler sammen på kryds og tværs, og fakultetet prioriterer kontak-
ten mellem studerende og forskere højt. 

Man siger, at der ikke kan sættes to teologer i samme rum, uden at der opstår 
en interessant diskussion. Studiemiljøet på teologi bekræfter denne påstand.

Studiemiljø
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Det teologiske studium består af en bacheloruddannelse på tre år og en kandi-
datuddannelse på to år. Dertil kommer, hvor det er nødvendigt – og det er det 
som regel – undervisning i græsk og latin af et års varighed. Græsk og latin læses 
integreret i de to første studieår, så bacheloruddannelsen i praksis bliver af fire 
års varighed. 

På bacheloruddannelsen undervises du i teologiens hovedemner og grundproble-
mer, og du lærer fagets grundlæggende arbejdsformer. Derudover lærer du 
metoder fra flere forskellige fag. Kandidatuddannelsen uddyber den indsigt og 
de færdigheder, du har fået på bacheloruddannelsen. På både bachelor- og kan-
didatuddannelsen er der rig mulighed for at arbejde selvstændigt eller sammen 
med andre studerende, afhængigt af temperament og interesse. Undervisningen 
foregår især på mindre hold med mulighed for en høj grad af studenterdeltagelse 
og feedback. I nogle fag gives undervisningen som forelæsninger på større hold. 

d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t

Studiets opbygning

Modsat mange andre 
uddannelser har vi mange 

forskellige slags fag, som spænder
 bredt. Det kræver meget, men det er 

også en stor fordel. Hvis man på én dag
 skal have græsk og bibelkundskab,skal 
man forberede sig dagen før på to for-
skellige måder: en sproglig analyse og 
en koncentreret læsedel. Det gør det 

lettere at komme igennem forbe-
redelsen, at den er så varieret.                                              

Anasia Sjøstedt-Elnef, 
teologistuderende og 
studievejleder 
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Her kan du læse kortfattede beskrivel-
ser af det fagunivers, du bevæger dig 
ind i, når du vælger at læse teologi. 

Det Gamle Testamente

Det Gamle Testamentes Eksegese 
(ordet er græsk og betyder "udlæg-
ning") beskæftiger sig med den tidlige 
jødedoms litteratur og teologi, som 
danner baggrund for Det Nye 
Testamente og den kristne teologi. Her 
berøres alle fænomener, som vedrører 
Det Gamle Testamentes tilblivelse og 

baggrund i nærorientalsk og græsk-
romersk litteratur såvel som i anden 
jødisk litteratur fra oldtiden. En integreret 
del af undervisningen er studiet af fagets 
videnskabsteoretiske og metodiske pro-
blemstillinger. 

Det Nye Testamente

Det Nye Testamentes Eksegese be-
skæftiger sig med de nytestamentlige 
skrifter på græsk og sigter mod at 
fremme en forståelse af dem ud fra 
deres litterære, historiske og teologi-

Studiets fag
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logiske forudsætninger. Eksegesen 
foregår under stadig hensyntagen til 
moderne metodeovervejelser og for-
tolkningsteorier, herunder forskellige 
historiske, socialvidenskabelige samt 
tekst- og litteraturteoretiske metoder. 
Arbejdet med teksten danner grund-
lag for oversættelse og fortolkning.
 

Kirke- og Teologihistorie

Kirke- og Teologihistorie beskæftiger 
sig med kristendommens historie fra 
oldtiden til nutiden og omfatter alt, 

som har betydning for kristendom-
mens historiske udbredelse og veks-
lende udtryksformer. Særlig vægt læg-
ges på de egentlige kirkedannelser, 
hvis historie, teologi og institutioner 
studeres i sammenhæng med den al-
mindelige civilisationshistorie. Desuden 
indføres i kirke- og teologihistoriefa-
gets udvikling fra antikken til nutiden 
samt i historievidenskabens fortolk-
ning og grundlæggende metoder. 



Dogmatik med Økumenisk Teologi 

Dogmatikken eftertænker den kristne 
tradition med henblik på at give en 
sammenhængende fremstilling af den 
kristne tro. Faget har både en historisk 
og en systematisk dimension. 
Dogmatikken spørger både, hvad der 
tidligere har været tænkt om troens 
indhold under vekslende kulturelle, 
religiøse og politiske vilkår, og hvad 
det betyder i dag. Det dogmatiske stu-
dium forholder sig således kritisk til 
spørgsmålet om kristendommens gyl-
dighed og til de metodiske og teoreti-
ske præmisser for dogmatisk-teologisk 
arbejde. 

 Etik og Religionsfilosofi

Etikken eftertænker nutidens moralske 
praksis i teologisk og filosofisk per-
spektiv. Studiet omfatter dels spørgs-
målene om etikkens grundlag og 
grænser, dels konkrete etiske proble-
mer i forbindelse med f.eks. mellem-
menneskelige relationer, politik, øko-
nomi, økologi og bioteknologi. 
Religionsfilosofien har til opgave at 
eftertænke den virkelighedstolkning, 
som kommer til udtryk i kristendom-
men og mere generelt i religionerne. 
Centrale temaer er religionsbegrebet, 
gudsbegrebet, det ondes problem, for-
holdet mellem tro og viden samt 
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spørgsmålet om religionens gyldighed 
og sandhed. På første år af studiet 
gives der desuden en indføring i filoso-
fiske grundproblemer i forbindelse 
med en oversigt over filosofiens histo-
rie. 

Praktisk Teologi

Den praktiske teologi udforsker kri-
stendommens kommunikationsformer 
i gudstjeneste, forkyndelse, undervis-
ning, sjælesorg og menighedsliv. Faget 
inddrager udover historiske og syste-
matiske tilgange også metoder og teo-
rier fra f.eks. socialvidenskab, psyko-
logi, sprogvidenskab og semiotik. 

Valgfag

På bachelor- og kandidatuddannelsen 
er der valgfag af et kvart års varighed. 
Her er mulighed for at studere et selv-
valgt teologisk relevant emne, enten 
på Det Teologiske Fakultet eller på et 
andet fakultet eller universitet. Der er 
gode muligheder for at rejse ud i et 
semester eller to, og fakultetet har  
samarbejdsaftaler med en række 
udenlandske universiteter, fra Norge 
over Tyskland til USA. 



d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t
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F A K U L T E T S N A V N

Et varieret fuldtidsstudium  

Som teologistuderende har du i de fleste semestre på bacheloruddannelsen 12-
14 undervisningstimer om ugen. 

Derudover er det nødvendigt, at du forbereder dig hjemme eller på fakultetet 
i læsegrupper eller på din læseplads. Du skal derfor være indstillet på at bruge 
mindst 35-40 timer om ugen i alt på studiet.

Der er dog rig mulighed for at variere din arbejdsuge og diskutere fag og pensum 
med dine medstuderende, f.eks. i den studenterdrevne lektiecafe eller i en af 
fakultetets mange studenterforeninger. 

Det bedste ved 
studiet er spændingsfeltet 

mellem interessante emner og 
vidende og dygtige undervisere. Når
 de to mødes, sker der et eller andet

 magisk, som gør, at det er spændende
 at komme af sted – også selvom det er
 tidligt om morgenen eller sent om efter-
middagen. Jeg ser en masse livsvisdom i 

kristendommen, som hjælper mig 
privat, men som også er en styrke 
i forhold til at tolke og forstå mit 

liv og verdenen omkring mig.                                                

Samuel Skadkær-Munch, 
teologistuderende
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F A K U L T E T S N A V N

Adgangskrav og optagelse
For at blive optaget på bacheloruddannelsen i teologi skal du have en adgangsgi-
vende eksamen (typisk en studentereksamen) og opfylde følgende adgangskrav:

•  Dansk A
•  Engelsk B
•  Græsk A*
•  Latin A*

* Hvis du ikke har Græsk A og Latin A, følger du propædeutisk undervisning i de 
to fag på uddannelsen. Se s. 5. 

Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Du kan læse alt om optagelse på teologi ved at gå ind på Københavns Universite-
tets website for studievalg www.studier.ku.dk.

d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t
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Thea Emilie Laukamp Nielsen, 
cand.theol. og 
sognepræst i Darum

I nutidens Danmark
 lægges der begrænset vægt 

på fordybelse og dannelse og mere 
på effektivitet og tilegnelse af kompeten-
cer. For mig står teologien som et modsvar 

til den overfladiske tendens. I starten så 
jeg en høj karakter som det ultimative mål, for 

det havde man lært på gymnasiet. Men på 
teologi stræbes der i højere grad efter en 

refleksiv tilegnelse af stoffet. Sådan en 
tilegnelse mister aldrig sin værdi.
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Anders Thomsen Brok, 
cand.theol. og konsulent i 
Københavns Kommune

Jeg har tidligere 
arbejdet med torturoverlevere 

i et jobcenter og er nu ansat til at 
hjælpe psykisk syge i beskæftigelse som
 en del af et forskningsprojekt. Begge 
steder har min teologiske ballast været 

guld værd. Teologien er meget bredspektret, 
og den kommer mig til gode i mit daglige 

møde med andre mennesker, både når 
det handler om de store eksistentielle 
spørgsmål, f.eks. hvorfor rammer det 

mig? og i forståelsen af andre 
kulturer og religioner. 



Mange kandidater fra teologi tager et supplerende seks måneders undervisnings-
forløb på Pastoralseminariet og får således mulighed for at søge job som præst i 
Den Danske Folkekirke – herunder job som funktionspræst (fængselspræst, ho-
spitalspræst eller andet).

Andre teologiske kandidater får job i forskellige organisationer, som højskolelæ-
rere og undervisere på læreruddannelsen eller som akademiske medarbejdere og 
forskere ved universiteter eller andre vidensinstitutioner. Gennem de senere år 
har et stigende antal kandidater fra teologi også lagt deres karriere inden for 
medier og kommunikation af kristendom og kultur. 
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Jobmuligheder
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På Det Teologiske Fakultet er der ansat studentervejledere, der selv er studerende. 
Du er meget velkommen til at maile eller ringe til dem, hvis du har spørgsmål om 
studiet. Du er også velkommen til at komme ind og få en individuel samtale om, 
hvordan det er at være teologistuderende. 

Studentervejlederne kan også formidle kontakt til en anden studerende, hvis du 
er interesseret i at være ”teologistuderende for en dag”. Det vil sige, at du sætter 
en dag af til at følges rundt med en studerende for at overvære undervisning, 
snakke med studerende, se de fysiske rammer og få et indtryk af studiemiljøet. 
En gang om året inviteres alle interesserede desuden indenfor til Åbent Hus. 

Du kan læse mere om vores besøgstilbud på www.studier.ku.dk og kontakte 
vejledningen direkte på telefon eller mail: 

Telefon: 35 32 39 61
Email: studievejleder@teol.ku.dk

Oplev uddannelsen

Som præst bruger 
jeg min uddannelse som 

både ballast, kildevæld og spejl. 
Det er en gave ikke at skulle for-

mulere min tro fra bunden af, men i 
stedet kunne læne mig op ad og 

spille bold med både nulevende og 
afdøde mænd og kvinder, som er 

meget klogere og mere tænksomme, 
end jeg nogensinde kommer 

til at være. 
Lars Gustav Lindhardt, 
sognepræst i Avedøre

d e t  t e o lo g i s k e  fa k u lt e t
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Som teologistuderende 
får man hænderne ned de 

store spørgsmål. Man er konstant 
i berøring med sin egen kultur og 

historie, og det er en øjenåbner for 
rigtig mange af de ting, der foregår,

 og bliver debatteret i samfundet. Studiet 
beskæftiger sig med nogle eksistenti-
elle spørgsmål som mange, inklusiv 
mig selv, går rundt med. Her er de 

ligefrem en del af pensum. 

Mia Geisler, 
teologistuderende

Læs mere om 
teologiuddannelsen 
på studier.ku.dk

Det Teologiske Fakultet 
Københavns Universitet
www.teol.ku.dk


