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VELKOMMEN TIL TEOLOGI 
 
Tillykke med dit nye studium! 
 
Denne korte guide er en hjælp til dig, der skal begynde på bacheloruddannelsen. Guiden supplerer 
studiestartsinformationerne på www.kunet.ku.dk,’studieinformation’,’studiestart’, hvor du vil finde 
mere detaljeret information samt studiestartssiden https://teol.ku.dk/studinfo/studie_start/  
Du skal huske at .ø’.pdeltage i studiestartsaktiviteterne; introdagene 29-31. august, de faglige 
introdage 3. og 6. september og ruskurset 21-23. september, som samlet bidrager til, at du både 
fagligt og socialt får en god start på din uddannelse.  
At læse teologi er en fuldtidsbeskæftigelse. Det er en livsstil. Det lægger beslag på næsten alle dine 
kræfter og din tid. Men nyd det. Det er værd at satse på. 
 
Vi glæder os til at møde dig! 
Studie- og karrierevejlederne ved Det Teologiske Fakultet 

Teologernes Rusguide 
2016 

Foto: Adam Garff 

http://www.kunet.dk/
https://teol.ku.dk/studinfo/studie_start/
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DEKANENS VELKOMST 
 
 
Kære teologistuderende årgang 2018! 
 
 
 
 
Velkommen til Det Teologiske Fakultet ved Københavns 
Universitet. 
 
I har valgt et spændende studium, som er både givende 
og krævende. Det vil fylde jeres dag i de kommende år 
og forhåbentlig ledsage jer resten af livet – uanset hvilke 
af de jobmuligheder, som teologiuddannelsen fører med 
sig, I kommer til at virkeliggøre.  
 
Vi, der er her i forvejen og kan byde jer velkommen, ser frem til, at I bliver del af det levende og 
frugtbare studiemiljø ved fakultetet. Vi er for nylig flyttet til nye lokaler. Hvordan de nye 
omgivelser skal bruges af os, skal I være med til at påvirke.  
 
Jeg håber, at I vil huske på, at de emner, problemer og tekster, som de teologiske fag handler om, er 
præcis de samme, uanset om man er nyslået stud.theol. på første år eller garvet forsker og 
underviser med mange års studier bag sig. Vi tænker på jer som vores fagfæller. Jeg ønsker, at I vil 
gøre det samme om os.  
 
Der vil undervejs i studiet og især i den første tid være mangt og meget i den akademiske verden, 
som I har brug for at spørge om og at søge råd og vejledning om. Hold jer ikke tilbage, heller ikke 
med de såkaldt dumme spørgsmål.  
 
På fakultetet ser vi frem til at lære jer at kende. Vi glæder os til samtaler og samvær med jer såvel i 
som uden for undervisningen.  Hjerteligt tillykke med jeres valg af studium.  
 
 
 
 
Mange hilsener  
 
 
 
 
Kirsten Busch Nielsen 
Dekan  
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STUDIELEDERENS 
VELKOMST 
 
Kære russer  
årgang 2018!                                                 
 
 
 
At byde nye studerende velkommen hører til blandt en 
studieleders mest fornøjelige opgaver. Det er en glæde at 
kunne slå døren op for jer til et spændende og krævende 
studium og at byde jer velkommen i et akademisk 
fællesskab med engagerende samtaler og kritisk 
diskussion om kulturens, samfundets og religionens store 
spørgsmål.  
 
Jeres grunde til at vælge bacheloruddannelsen i teologi 
kender vi ikke. Men traditionelt spænder begrundelserne vidt. På fakultetet gør vi os umage med at 
tilrettelægge uddannelsen, så jeres interesser afspejles i fagene og i undervisningen. Det teologiske 
fagområde, kristendommen i fortid og nutid, er omfattende og sammensat. Glæd jer til at lære det at 
kende.  
 
Også fakultetets undervisere samt vejledere, bibliotekarer og studieadministratorer ser frem til at 
tage imod jer og at gøre deres til, at I kommer godt i gang med studiet. Jeg håber, at I vil gøre flittig 
brug af de ressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed for jer: fra underviseren i auditoriet over 
vejledningerne på hjemmesiden til bøgerne på biblioteket. For uanset hvor omhyggelige vi er med 
at introducere jer til uddannelsen, afhænger både den gode studiestart og på længere sigt det gode 
studium af, at I selv tager aktivt del i hverdagen ved fakultetet og bidrager til at forme 
teologiuddannelsen anno 2018. 
 
Velkommen og vel mødt til introdagene på fakultetet den 29. august. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Carsten Selch Jensen 
Studieleder
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FAGRÅDETS VELKOMST 
   
Kære nye teologistuderende 
Årgang 2018 
 
 
Som formand for det teologiske fagråd er det mig en fornøjelse at 
”byde dig velkommen til teologistudiet på det Teologiske Fakultet 
ved Københavns Universitet.  
 
 
Vær beredt på, at folk udefra ikke uden videre vil kunne forstå dit 
valg, med mindre du vil være præst, men det skal du ikke tage dig 
af, for der er masser af gode grunde til at vælge dette studium.  
Dette studium gør så meget mere end at forberede én på det 
teologiske ved præstehvervet.  
 
 
Her vil du møde et spændende og krævende studie, der giver en særdeles høj dannelse, dyb indsigt i 
kristendommens historie og et stærkt filosofisk fundament, som de store spørgsmål i livet kræver 
for at kunne besvares.  
Du vil skulle bruge meget tid og energi på studiet, men du vil opleve, at det er det hele værd. 
 
 
Du vil hurtigt opleve det tætte forhold der findes blandt underviserne og deres studerende, der på 
trods af deres enorme viden er både venlige og jordnære.  
Samtidig vil der kunne oprettes stærke og gode bekendtskaber til medstuderende på tværs af 
årgange, og det er vigtigt, at der er balance mellem de akademiske og de sociale aspekter i livet.  
 
 
Dette kan selvfølgelig ske inden for akademiske rammer som læsegrupper, men jeg vil anbefale, at 
du overvejer at danne fællesskaber i studenterforeningerne som Fagrådet, FC Climacussen, Teobar 
eller Arken. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lucas Antonio Madsen 
Formand for Det Teologiske Fagråd 
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HVAD ER TEOLOGI? 
Når man begynder på det teologiske studium, kan man godt blive forvirret: Hvad er teologi 
egentlig? Man får at vide, at teologi betyder noget med ord om Gud, og så går man ellers i gang 
med at lære sprog og lades tilbage med ubesvarede spørgsmål: 
Er teologi et universitetsfag, som arbejder med en Gud uden at forudsætte, at en sådan findes? 
Er teologi et fag, der blot er defineret som afprøvning af mange forskellige metoder på et enkelt 
emne, nemlig kristendom? 
Er teologi en præsteuddannelse, hvor man opdyrker en forædlet tro?  
Er teologi det samme som religionsvidenskab, hvor man så blot går mere i dybden med 
kristendommen? Her er tre personlige bud fra de tre afdelinger på teologi 
 

Professor Lauge Nielsen, Afdeling for Kirkehistorie: 
Teologi er sammen med jura og medicin et af de klassiske fag på 
universitet. De er såkaldte ”professionsuddannelser”, idet de er 
betingelse for at søge arbejde som præst, læge eller advokat. Disse 
fag fik deres særlige status allerede i middelalderen, og den bagved 
liggende tankegang var forholdsvis enkel: medicin beskæftigede sig 
med mennesket og dets legemlige sundhed; det var juraens opgave at 
regulere menneskers indbyrdes samliv og virke i samfundet eller 
den ”politiske krop”; teologien på sin side tog sig af målet med 

menneskets liv og dets forhold til det ”overjordiske” eller guddommelige. På den måde kom man 
rundt om hele mennesket.  
Selv om det teologiske studium også i dag er hovedvejen til præstegården eller lejligheden, er der 
mange andre døre, der står åbne for en bachelor og kandidat i teologi. Det skyldes, at teologi i dag 
er en bred og alsidig uddannelse. En væsentlig del af studiet udgøres af de filologiske og historiske 
studier. Hvad har tidligere generationer troet, tænkt og skrevet om kristendommens treenige Gud? 
Hvorledes har de handlet ud fra denne tro, og hvorledes har deres tro medvirket til at forme deres 
samliv i familie og samfund? Dette er nogle af absolut centrale spørgsmål, der optager studenter og 
lærere på Det Teologiske Fakultet. At man således i høj grad beskæftiger sig med fortiden, skyldes 
ikke kun antikvarisk interesse, men i første række erkendelsen af, at man kan lære noget væsentligt 
om sig selv og sin tid, når man lærer andre at kende. Som et gammelt visdomsord siger ”Gode 
venner og fremragende lærere skal man holde sig til” (Ryokan), og det er jo ikke en absolut 
betingelse, at gode venner eller lærere er nogle, man møder på gaden eller i det lokale supermarked. 
Historiens mennesker som apostlen Paulus, reformatoren Luther og danske Grundtvig har ganske 
vist sagt deres, men skal man stifte bekendtskab med dem og høre, hvad de siger, og helst lære 
noget af mødet med dem, kommer man ikke uden om at logge ind på historiens store ”Facebook”. 
 
Lektor Søren Holst, Afdeling for Bibelsk Eksegese: 
Teologi handler om kristendommen. Jeg véd godt, at ordet egentlig betyder ”snak om Gud”, men 
der er så mange ting, der hedder noget lidt andet, end de reelt er. Det, vi snakker om her i huset, er 
kristendommen. Dét har den store fordel, at så snakker vi om noget, som alle er enige om, at vi 
faktisk véd noget om. Og fordi teologistudiet foregår ved universitetet, så er krav nummer 1 til os, 
at vi skal vide, hvad vi snakker om. Det er alle tiders, hvis det, vi laver, også er spændende, 
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underholdende, opbyggeligt og salgbart – men at skidtet kan 
sælges, er ikke nok; først af alt skal det være indholdsmæssigt i 
orden.  
Teologi handler altså om kristendommen. Men kristendommen 
handler om Gud. Teologi handler altså – indirekte eller på anden 
hånd – alligevel også om Gud. Denne ”anden-hånds-tilgang” 
betyder, at man kan mene nøjagtig, hvad man vil om Gud (inkl. at 
hun ikke findes), og være med alligevel. Det gælder både studenter 
og undervisere. Studiet er altså (som vi altid siger) ikke en 
præsteuddannelse – men det kan bruges som præsteuddannelse, 

hvis man vil. Et sted, hvor alt kan tænkes og alle spørgsmål stilles, bør være et ideelt udgangspunkt 
for at blive præst i et samfund, hvor folk mener nøjagtig, hvad der passer dem, om Gud. Men det er 
en uddannelse for voksne: Du får hjælp til at stille spørgsmålene, men facitlisten har vi ikke. Ifølge 
Bibelen er det strengt forbudt at bygge sin egen Gud. Det er til gengæld tilladt – og strengt 
nødvendigt – at bygge sit eget teologistudium. Velkommen til byggelegepladsen! 
 

Afdelingsleder Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Afdeling for 
Systematisk Teologi: 
Hvad er teologi? Teologi betyder ord eller lære om Gud, og Gud er så, 
skulle man tro, den genstand, som teologistuderende studerer og teologer 
udforsker. Men da Gud ikke er en egentlig genstand, en ting eller en idé 
eller noget andet, som vi kan studere direkte, er teologien også lære om, 
hvordan man overhovedet kan vide noget om Gud. Kan vi vide noget om 
Gud og tilmed sige noget, som svarer til det eller den, som Gud er? For 
ét er at have Gud som sin genstand og f.eks. tale om Gud, men noget 
andet er, om det, mennesker siger, også faktisk har med Gud at gøre eller 
måske blot er noget, de eller vi finder på. Det kunne jo være, at det vi 
siger om Gud, faktisk er djævelsk, ondt eller dødeligt eller blot 

vilkårligt. Derfor drejer teologi sig også om, hvordan vi kan erfare og tale om Gud sådan, at nogle 
vil sige, at teologien egentlig beskæftiger sig med os og de forestillinger, som vi har gjort og bør 
gøre os om Gud. Jo mere vi insisterer på, at teologi drejer sig om Gud, jo mere bliver vi nødt til at 
beskæftige os med os selv. Derfor er det faktisk også kontroversielt, hvad teologiens genstand eller 
felt egentligt er og hvordan vi bedst går til det. Nogle hævder helt konsekvent, at det kun er Gud og 
altid kun Gud, som teologien er optaget af. Andre, at det er forholdet mellem Gud og menneske. Og 
andre igen, at det egentligt er mennesket i dets tro på Gud. Men for alle opfattelser gælder, at de er 
underkastet det samme forhold, at jo mere vi skal tale om Gud, må vi undersøge os selv og denne 
tales forhindringer, og jo mere vi vil undersøge os selv, må vi tale om Gud som betingelsen for, at 
en sådan undersøgelse ikke bare ender ved os selv uden at bringe noget nyt. Teologi er derfor ikke 
bare et fag med en genstand, men også en radikal, dialektisk eller måske endda paradoksal måde at 
gå til verden på.  
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TUTORORDNINGEN 
 

 
En tutor er en ældre teologistuderende, der frivilligt hjælper nye studerende med at finde plads og 
føle sig velkommen på den nye uddannelse. Fra første dag er du en del af et rushold med tre tutorer. 
Tutorerne følger dig godt på vej. De har til opgave at hjælpe dig ved studiestart, men også med de 
spørgsmål og evt. problemer, der vil opstå i løbet af den første studietid. Tutorerne er derfor til stede 
ved de rusarrangementer, der bliver afholdt i løbet af det første semester, og der vil i de enkelte 
rusgrupper blive afholdt to møder i semestrets løb. Derudover er du altid velkommen til at kontakte 
dine tutorer med studiemæssige spørgsmål. 
 
Mød tutorerne i facebookgruppen Teologi København, Årgang 2018 
 

 
 
Årets tutorer er: Anna Andersen, Camilla Michelle Kristensen, Lauge Lindqvist, Kasper 
Reinholdt Pedersen, Morten Møller Munk, Thomas Nordahl, Yasar Uygur, Ane Møller Larsen, 
Amalie Grøndal Henriksen, Regitze Melhof Pedersen, Filip Bjørnemalm Fleischer, Lars Kristian 
Lyngberg-Larsen, Josefine Mikuta Poulsen, Nora Uldall Charmati, Oscar Volland Skøtt, Samuel 
Skadkær-Munch og Nicoline Hofmann Lagunavicius  
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MENTORORDNINGEN  
 
En mentor er en ældre teologistuderende, der er ansat for at støtte nye studerende hele det første 
studieår ved at vejlede om studietekniske færdigheder som opgaveskrivning og 
eksamensforberedelse.  
Mentorerne følger jer hele første år og er i efterårssemestret knyttet til faget Bibelkundskab 
og i forårssemestret til Kirkehistorie 1. Sammen med underviserne i Bibelkundskab og 
Kirkehistorie tilrettelægger de specifikke og fagrelaterede forløb. 
 
Hver af mentorerne har ansvaret for ca. 15 studerende inddelt i studiegrupper og hver mentor har  
8 timer pr. semester til at mødes med jer i jeres studiegrupper.  
Her vil de hjælpe jer med at komme godt i gang med studiet, træne de gode læsevaner, finde frem 
til relevante studieteknikker, øve jer i god undervisningsforberedelse og give gode råd.  
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STUDIESTART og HYTTETUR 
 

 
 
Dit teologiske studium indledes med et studiestartsprogram. Du kan finde det samlede program på 
https://teol.ku.dk/studinfo/studie_start/  og læse mere på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’, 
’studiestart’    
 
Studiestartsprogrammet består af 
• 29-31. august (inden undervisningen begynder) tre introduktionsdage på Det Teologiske 

Fakultet på Sønder Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S 
• 3. og 6. september faglige introdage på fakultetet 
• 21-23. september (weekend) ruskursus, Sejerborg ved Asnæs  
• i løbet af det første semester oplæg af faglig og social art afholdt af mentorer, tutorer og 

studievejledning 
 
De 3 introduktionsdage på fakultetet  
Dag 1: Du bliver budt velkommen af dekanen (fakultetets øverste leder), studieleder, tutorer, 
mentorer og studie- og karrierevejlederne. Der er tid til sociale aktiviteter og rundvisning på 
fakultetet. Du vil også møde fakultetets egne studenterforeninger.  
Dag 2: Du bliver budt velkommen og får en præsentation af de faglige afdelinger for kirkehistorie, 
systematisk teologi og bibelsk eksegese. Der er også tid til sociale aktiviteter og at spise sammen. 
Dag 3: Du møder fakultetets andre nye studerende på African Studies og skal til 
semesterstartsforelæsning. Herefter er der Immatrikulation og semesterstartsfest. 
 
Ruskurset på Sejerborg ved Asnæs 
Hytteturen for teologi kaldes et ruskursus. Turen indeholder både faglige og sociale aktiviteter, for 
et godt fagligt og socialt miljø er hinandens forudsætninger på studiet. Fredag eftermiddag/aften er 
sat af til underviseroplæg over temaet Grundtvig og Kierkegaard. Til dette tema er der udarbejdet et 
temahæfte, som om lørdagen skal danne grundlag for diskussioner i forskellige workshops.  
 

https://teol.ku.dk/studinfo/studie_start/
http://www.kunet.dk/


TEOLOGERNES STUDIESTARTSGUIDE  2018 
 

12 
 

Det er vigtigt, at du deltager i ruskurset. Du får den bedste lejlighed til at lære de nye 
medstuderende og ældre studerende at kende, du kommer tæt på undervisere, og der er spændende 
faglige diskussioner.  
 
Studiestartsprogrammet arrangeres af studie- og karrierevejlederne Katharina Gammelgaard 
Poulsen og Sarah Monberg i samarbejde med studieledelsen. 
 

 
FAGLIGE INTRODAGE 
 
 
D. 3. og 6. september skal alle førsteårsstuderende deltage i faglige introduktioner til teologistudiet i 
i kombination med den almindelige undervisning.  
 
Mandag vil du høre om, hvordan det er at studere teologi. En underviser og to inviterede teologiske 
kandidater giver hver deres bud på teologisk identitet i forhold til studium og karrierevalg. Vi får 
også besøg fra TEACH, som er et af KU’s universitetspædagogiske centre. De vil introducere dig til 
studieteknik.  
 
Torsdagsprogrammet kommer til at handle om sprog – især om græsk, som er det sprog, I begynder 
med at lære på første år: hvordan det hænger sammen med studiet af Det Nye Testamente, og hvilke 
sproglige redskaber I kommer til at bruge.  
 
Mandag d.3. september 9.00-10.00 Almindelig undervisning 

10.00-12.00 Hvad er ”teologisk identitet?”: 
Introduktion til studiet ved 
lektor Jakob Wolf, cand.theol. 
Jeanne Dalgaard og cand.theol. 
Marija Krogh Iversen 
 

13.00-15.00 Studieteknik og akademiske 
arbejdsformer, ved TEACH 
 

Torsdag d. 6. september 9.00-10.00 Almindelig undervisning 
10.00-12.00 Bibelkundskab: Sprog i de 

eksegetiske fag 
10.00-12.00 Introduktion til sprog v. lektor 

Mette Christiansen for alle 
græsk-hold 
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GUIDE TIL FØRSTE SEMESTER 
 
 
Det er vigtigt, at du danner dig et overblik over dit studie, de rammer, du er omfattet af og de 
muligheder, du har. Det er et større og nyt stofområde og kan være svært at få styr på. Du kan 
allerede nu læse om at blive klar til studiestart på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’ og vil få 
gennemgået der vigtigste i introdagene. Du skal nok få fod på det. 
 
Du skal også sørge for de gode studievaner. Det er centralt at etablere en stabil læse- og 
arbejdsrytme. Du vil få hjælp af mentorerne til dette. Man kan have en læsegruppe, som man 
diskuterer fagene med, og/eller man kan få sig en læseplads på en læsesal.  
 
Det vigtigste er, at du husker at spørge, når du er i tvivl om noget; spørg studievejlederne, tutorer, 
mentorer, undervisere og medstuderende. 
 
 
 
 

INDEN SEMESTERSTART  
 
 
Undervisningstilmelding 
Du vil i dine første to studieår automatisk blive tilmeldt kurserne. Du skal selv vælge hold, når der 
er mere end et undervisningshold som fx Græsk. Det betyder, at du derfor kun selv skal vælge hold 
i de fag, som har flere hold end ét. Læs om tilmelding på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’ 
’Kurser og undervisning’ 
 
 
 

DEN FØRSTE TID 
 
 
Den første undervisning 
Første semester består af 3 kurser: Græsk 1, Bibelkundskab og Almen Filosofi (hvis ikke man har 
Græsk og Latin i forvejen. Det har de fleste ikke.) 
 
Studiestartsprøven:  
Du skal være aktiv studerende. Du består prøven ved at deltage i undervisningen de første to uger. 
Læs mere på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’planlæg dit studie’.  
 
 

http://www.kunet.dk/
http://www.kunet.dk/
http://www.kunet.dk/
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Akademisk kvarter 
På universitetet bruger man det såkaldte ”akademiske kvarter”, der betyder, at undervisningen først 
begynder kvart over hel. Sørg alligevel for at møde i god tid, så du har mulighed for at være klar, 
når undervisningen begynder. Har du mange spørgsmål, er det en god idé at opsøge underviseren 
efter timerne. 
 
De første eksaminer  
Græsk 1 bestås ved aflevering af 3 mindre skriftlige opgaver med bedømmelse samt ved aktiv 
undervisningsdeltagelse, dvs. tilstedeværelse (præsens) 75 % af græsktimerne. Kan man ikke 
opfylde dette, skal man aflevere en skriftlig eksamensopgave. Almen Filosofi bestås ved en 
mundtlig eksamen. Bibelkundskab bestås ved en skriftlig stedprøve.   

Andet semester 
Består af Græsk 2, Kirkehistorie 1 og Etik og Religionsfilosofi. 
 
 
 

BACHELORUDDANNELSEN I TEOLOGI 
 

 Studieforløb for studerende uden forkundskaber i Græsk og Latin. 

 
Uddannelsens opbygning 
Undervisningen på bacheloruddannelsen opøver de grundlæggende færdigheder i de enkelte fag og 
har altid form af kurser, der strækker sig over et enkelt semester.  
Bacheloruddannelsen er normeret til 6 semestre (3 årsværk) for studerende, der i forvejen har latin 
og græsk på gymnasialt A-niveau, og op til 8 semestre (4 årsværk) for studerende, der skal supplere 
deres sprogniveau.  
Der gives en indføring i de teologiske hoveddiscipliner: Det Gamle Testamentes Eksegese, Det Nye 
Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihistorie, Dogmatik med Økumenisk Teologi, Etik og 
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Religionsfilosofi samt faget Praktisk Teologi. Bacheloruddannelsen kvalificerer først og fremmest 
til optagelse på en kandidatuddannelse.  
 
På kandidatuddannelsen i teologi videreføres bacheloruddannelsens bredt orienterende studier med 
selvstændige, specialiserede studier. 
 
Græsk og Latin 
Studerende, der ikke har græsk og latin på gymnasialt A-niveau, skal tage eksamen i disse to sprog. 
Undervisningen er indpasset i skemaet for bacheloruddannelsens første semestre. Sprogprøverne er 
forudsætningsfag, hvilket betyder, at de skal være bestået efter nærmere angivne regler, inden den 
studerende kan læse f.eks. Det Nye Testamentes Eksegese eller Dogmatik. 
 
Græsk  
I dette fag begynder man helt fra bunden. Det vil sige, at har man ingen forkundskaber i græsk, har 
man mulighed for at få det hele med fra begyndelsen. Har man haft noget græsk før, har man 
mulighed for at friske det op. 
 
Bibelkundskab 
Faget strækker sig over et semester, og man når her at gennemgå store dele af Bibelen fra alfa til 
omega. Til hver undervisningsgang læses et stykke af Bibelen, som bliver gennemgået på holdet. 
Der bliver taget stilling til betydningen af det, der står, den kontekst, det er skrevet i, og den 
relevante forskningshistorie. Faget er delt i to: Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente (GT 
og NT). 
 
Almen Filosofi 
I faget gennemgår man filosofien fra før-sokratikerne og til moderne tid. Man får en indføring i 
filosofiske begreber og problemstillinger og nogle forskellige svar på de store spørgsmål, som 
filosoffer altid har stillet. 
 
Fra andet semester 
 
Etik og Religionsfilosofi 
Dette fag strækker sig over to semestre. I Etik og Religionsfilosofis første del gennemgår man 
blandt andet Søren Kierkegaards Philosophiske Smuler samt de klassiske gudsbeviser.  
 
Kirkehistorie 1: Dette fag giver en oversigt over kirke- og teologihistorien fra dens begyndelse og 
frem til nutiden. 
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STYR PÅ STUDIERNE  
 
Studieordningen 
Studieordningen beskriver opbygningen af din uddannelse, regler for denne samt faglige mål. Lær 
den godt at kende for at planlægge dit uddannelsesforløb og din læsning samt kende dine pligter og 
muligheder. Se studieordningen på www.teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/  
 
Studieaktivitetskrav 
Du skal være fultidsstuderende og er omfattet af krav om, hvor meget du skal bestå hvert år, og 
hvor længe du højst må være om din uddannelse. Som ny studerende er du også omfattet af et 
særligt førsteårsprøvekrav. Er du fuldtidsstuderende, er det ikke noget problem at opfylde dette 
krav. Lær reglerne at kende på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’planlæg dit studie’. 
 
Har du et handicap, særlige behov, sygdom eller lign. og svært ved at opfylder kravene så kontakt 
studentervejledningen og se på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’sygdom, barsel og særlig 
støtte’. 
 
 

http://www.teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/
http://www.kunet.dk/
http://www.kunet.dk/
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Eksamensforberedelse 
Mentorerne vil det første semester afholde en række workshops. Hér orienteres om eksaminernes 
udformninger, pensa osv. Oven i dette vil mentorerne give gode råd til ”den gode 
eksamenslæsning”. Læs også på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’eksamen. 
 
Eksamensregler 
Husk, at du selv er ansvarlig for at kende reglerne for din eksamen. På www.kunet.ku.dk  , 
’studieinformation’ finder du bl.a. eksamensdatoer, retningslinjer for eksamen og reeksamen.  
 
Undervisningsperiode 
Der undervises i 14 uger hvert semester. I efterårssemestret begynder undervisningen i uge 36. I uge 
42 er der efterårsferie. Forårssemestret begynder undervisningen i uge 5 med ferie i ”påskeugen” og 
undervisningsfri på datoerne 1. maj og 5. juni. 
 
Bibliotek 
Fakultetets bibliotek findes i de faglige afdelinger, dels i kælderen. 
Biblioteket er et præsensbibliotek fortrinsvis for lærere og studerende, og der er intet hjemlån. 
Bøgerne kan dog lånes internt til lærerkontorer og læsepladser/læsehylder. 
 
Bibliotekarerne har kontor på Markedspladsen (Lokale 7C-0-05) 
Læs om biblioteket på www.kunet.ku.dk , ’studienformation’, ’campus og studieliv’. 
 
Læsegrupper 
 Allerede ved sprogundervisningen er det en god idé at finde sammen i læsegrupper, hvor man ikke 
blot kan hjælpe hinanden med at ”knække de svære nødder”, men også få ekstra øvelse i selv at 
give en mundtlig oversættelse, parafrase eller fremstilling. Derudover kan læsegruppen danne 
ramme om de diskussioner, der ikke altid er tid til i undervisningen, men som giver inspiration og 
udfordringer til den enkelte. 
 
Faglige arrangementer 
Det Teologiske Fakultets studerende og undervisere har et stort overskud til at arrangere faglige 
arrangementer ud over undervisningen. Mød op til nogle af de gæsteforelæsninger og temadage, der 
arrangeres på fakultetet, gå til foredrag i Teologisk Forening eller Studenterkredsen etc. 
 
Har du fået startmerit? 
Hvis du har bestået fag og kurser fra en eller flere universitetsuddannelser, kan du have fået 
startmerit. Merit er betegnelsen for ”godskrivning af allerede beståede eksaminer”. Hvis dette er 
tilfældet, vil der blive rykket rundt på rækkefølgen af de fag, som du skal følge, og din studieplan 
vil derfor se anderledes ud end dine medstuderendes.  Kontakt studievejledningen og læs på 
www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’planlæg dit studie’. 
 
Merit 

http://www.kunet.dk/
http://www.kunet.dk/
http://www.kunet.dk/
http://www.kunet.dk/
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Du kan selv søge merit for andre gennemførte uddannelsesaktiviteter fra afsluttede uddannelser, 
som du mener svarer til et eller flere fag på din igangværende bacheloruddannelse. 
Studievejledningen kan hjælpe med alternative studieplaner, som overholder kravene om 
studieaktivitet og kan give dig et overblik over, hvordan din fremtidige studietid med merit vil 
komme til at se ud.  www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’planlæg dit studie’. 
 

 
UNDERVISNINGSFORMER 
 

Undervisningen på bacheloruddannelsen foregår på hold. Holdstørrelsen er varierende afhængigt af 
fagets karakter og størrelsen spænder fra sprogfagenes mindre hold til forelæsninger for hele 
årgangen. I tilknytning til undervisningen kan det anbefales at danne mindre læsegrupper, hvor man 
har lejlighed til at drøfte dele af pensum igennem. Nogle danner forskellige læsegrupper i alle fag, 
andre holder sig til en fast læsegruppe, og nogle foretrækker at danne læsegrupper op til 
eksaminerne. Der er plads til det hele, og det er vigtigt at finde den form, som passer til en både 
fagligt og socialt.  
 
Valgfag:  

Valgfaget kan tages her på fakultetet, hvor der udbydes både kandidat- og bachelorvalgfag, men kan 
også tages på et andet fakultet, eller som en del af et udlandsophold eller praktikforløb, hvis du 
ønsker det. I visse tilfælde tilbydes undervisning i form af kompakte kurser og sommerkurser af 
kort varighed. Nogle valgfagskurser udbydes på engelsk. 

 

 
UNDERVISNINGSEVALUERING 
Det er vigtigt, at du deltager i undervisningsevalueringen. Der holdes midtvejsevaluering på alle 
kurser hvert semester og alle kurser slutevalueres. Der skrives endvidere en slutrapport af 
underviseren, som sendes til Studienævnet, der drøfter evalueringer og rapporter i planlægning af 
fremtidig undervisning. Studielederen skriver herefter en undervisningsevalueringsrapport for hele 
fakultetet som offentliggøres på Det Teologiske Fakultets hjemmeside. 
 

http://www.kunet.dk/
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STUDENTERVEJLEDNINGEN 
 
Henvend dig til os, når du har spørgsmål til dit studie. Kontakt studentervejledningen i træffetiden 
med store og små spørgsmål. Er der brug for en længere samtale, skal du aftale en tid i forvejen. 
 
Studie- og karrierevejledningen varetages af studerende fra hhv. Teologi, Afrikastudier og Europas 
Religiøse Rødder i samarbejde med studienævnssekretariatet, den internationale vejleder og 
fakultetets AC-vejleder.  
Studie- og karrierevejlederne er underlagt tavshedspligt.  
 
Studievejledningens åbningstider  
Studievejledningen har åbent tre dage om ugen, hvoraf der vil sidde studenterstudievejledere fra 
teologi to af dagene. Se på www.kunet.ku.dk , ’studieinformation’, ’kontakt’.  
 
Studie- og karrierevejledere (Teologi) 
Studenterstudievejledere Sarah Monberg og Katharina Gammelgaard Poulsen: 
Tlf.: 3532 3961, studievejleder@teol.ku.dk 
AC-vejleder Anja Mee Foldberg amf@teol.ku.dk  
 
Med udgangspunkt i din situation vejleder vi om… 

• Studieplanlægning, valg og muligheder undervejs i uddannelsen 
• Karrierevejledning og kompetenceafklaring 
• Studietekniske forhold som dispensation, merit og eksamensregler 
• Studie- og eksamenskompetencer 
• Studietvivl 
• Funktionsnedsættelse og studieliv, f.eks. depression eller stress 
• Personlige og studiemæssige problemer 

 
Få hjælp til 
Du kan få hjælp til KUnet, studiekort, undervisningstilmelding, eksamenstilmelding, 
brugeroprettelse til PC, print, kopifaciliteter og meget andet.   
 

 
Karrierevejledning 
Efter endt bacheloruddannelse kan man søge arbejde. Bachelorarbejdsmarkedet er dog ikke særlig 
stort i Danmark. De fleste vælger at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Teologi. Man kan 
også søge ind på andre kandidatuddannelser. Det Teologiske Fakultet har fx de internationale 
kandidatuddannelser Religious Roots of Europe og African Studies. For disse samt alle andre 
kandidatuddannelser skal man undersøge optagelsesbetingelserne, hvilket kan have indflydelse på 
fx valg af valgfag. 
 

mailto:studievejleder@teol.ku.dk
mailto:amf@teol.ku.dk
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Som cand.theol. er man kvalificeret til optagelse på Pastoralseminariet og herefter til ansættelse 
som fx præst i den danske folkekirke. Du vil også kvalificere dig til stillinger inden for 
kommunikation og formidling, humanitært eller kirkeligt forenings-og organisationsarbejde.  
Du er velkommen i Studie- og karrierevejledningen til en samtale, hvis du overvejer at skifte 
uddannelse efter din bachelor eller at søge arbejde. Kontakt AC-vejleder.  
 

 
UDLANDSOPHOLD 
 
Det er en god idé tidligt i studiet at overveje, om man vil tage et eller to semestre i udlandet. 
Forberedelserne tager lang tid, men udbyttet af et studieophold i udlandet er altid stort og 
kvalificerende. Den internationale vejleder giver gerne information om, hvordan man kommer i 
gang med planlægningen.  
 

 
Du har følgende muligheder for udlandsophold i løbet af din studietid: 

• Studieophold 
• Praktikophold 
• Feltarbejde 

 
Teologistuderende har rigtig gode muligheder for at studere et eller flere semestre ved et 
udenlandsk universitet. Inden opholdet skal du søge Studienævnet om en forhåndsgodkendelse på 
de fag, du ønsker at følge. Efter opholdet skal du søge om at få meritoverført fagene som fx BA-
valgfag (15 ECTS) + et andet BA-fag (et på 15 ECTS eller to på 7,5 ECTS) på 
bacheloruddannelsen eller KA-valgfag (15 ECTS) + et andet KA-fag (15 ECTS) på 
kandidatuddannelsen. Det er muligt at tage på to udlandsophold i løbet af studiet, dvs. ét på 
bacheloruddannelsen og ét på kandidatuddannelsen. 
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Det er en god ide at planlægge et studieophold i god tid, gerne 1-2 år i forvejen. Opsøg den 
internationale vejleder og få råd og vejledning. Der afholdes informationsmøde om ophold i 
udlandet hvert semester. Se opslag på fakultetet samt hjemmesidens kalender. 
Læs mere på uddannelsessiderne på KUnet og se på www.kunet.ku.dk, 
’studieinformation’,’udlandsophold’. eller kontakt den internationale vejleder: 
 
International vejleder træffes efter aftale. Lokale 6B-0-21. International@teol.ku.dk  

 
 
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE 
 
Oplever du vanskeligheder med at studere på samme vilkår som dine medstuderende? Er du i tvivl 
om, hvilke muligheder du har for støtte eller dispensation? Mange studerende oplever på grund af 
en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, nedsat hørelse, svagt syn eller andre fysiske eller 
psykiske lidelser et behov for støtte eller dispensation for at kunne gennemføre deres uddannelse på 
lige fod med andre studerende.  
 
På KUnet kan du læse mere om støtte og hjælp til særlige vilkår på Københavns Universitet  

Københavns Universitets SPS-enhed kan blandt andet hjælpe dig med: 
• vejledning om Specialpædagogisk Støtte 
• at afdække dine behov og muligheder for Specialpædagogisk Støtte 
• at udfylde dit ansøgningsskema 
• at tolke det svar, du får på din ansøgning 
• at få repareret/erstattet hjælpemidler, der går i stykker, bliver stjålet m.m.  
• vejledning om forlængelse af støtte 

Fakultetets AC-vejleder kan hjælpe og vejlede dig om lokale forhold i øvrigt, fx: 
• lokaleforhold i forbindelse med undervisningen 
• specifikke begrænsninger, der kan have betydning for dine muligheder for at gennemføre 

konkrete uddannelser 
• dispensationer i forbindelse med eksamen, studieaktivitetskrav, krav om maksimal studietid 
• alternative studieplaner  
• fagstøttepersoner, når du har fået bevilliget støtte. 

For vejledning om funktionsnedsættelse og studier med handikap kontakt Anja Mee Foldberg 
ac-vejleder@teol.ku.dk og se på www.kunet.ku.dk, ’studieinformation’,’sygdom, barsel og særlig 
støtte’. 
 
 
 

http://www.kunet.dk/
mailto:International@teol.ku.dk
mailto:amf@teol.ku.dk
http://www.kunet.dk/


TEOLOGERNES STUDIESTARTSGUIDE  2018 
 

23 
 

 
 

STUDENTERORGANISATIONER OG FORENINGER 
 

Det Teologiske Fagråd: Er både fag- og fakultetsråd på Det Teologiske Fakultet ved Københavns 
Universitet, og har siden 1912 repræsenteret samtlige studerende på hele 
fakultetet. Det Teologiske Fagråd har valgte repræsentanter i Senatet, 
Akademisk Råd, Eksternt Råd, Studienævnet, bestyrelserne for Afdeling 
for Systematisk Teologi, Afdeling for Bibelsk Eksegese og Afdeling for 
Kirkehistorie, Jens Nørregaard & Hal Kochs mindefond samt en række 
andre råd, nævn og udvalg.  
Fagrådet råder over lokale Lokale 6B-0-62.  
Fagrådsformand Lucas Antonio Madsen ( hwv266@alumni.ku.dk) 
Kontakt også via Facebook www.facebook.com/teologiskfagraad/   

 
 
 
 
Arken: Arken er et studenterdrevet tidsskrift for både de studerende og ansatte på Det Teologiske Fakultet i 

København. Tidsskriftet har eksisteret siden 1979. Det redigeres og udgives af 
studerende. Arken udkommer en gang i semesteret og er helt gratis. Du kan 
finde Arken i trykt udgave rundt omkring på fakultetet, eller læse det online på 
www.forlagetarken.dk/arkiv.  
Du har altid mulighed for at tage kontakt til redaktør Samuel B. Nielsen på mail 
(SBN@forlagetarken.dk) eller via Arkens facebookside 
www.facebook.com/ARKENonline/ , hvis du kunne tænke dig at være med i 
redaktionen eller bidrage til indhold. 
 
 

 
 
 
 
 

TeoBar: Er meget mere end bare en almindelig studiebar. Her finder du summen af alt det, et godt 
studiemiljø skal have! Det er nemlig et unikt mødested for både 
teologistuderende og undervisere, men også studerende fra andre studier 
og andet godtfolk. 

De frivillige studerende bag Teobar står klar til at tage imod dig og alle 
dine nye medstuderende fra første dag, du sætter dine ben på fakultetet. Vi 
er nemlig med til at byde dig et særligt velkommen både i introdagene, til 
Semesterstartsfesten (den 31. august) og selvfølgelig på hytteturen. 
Sammen disker vi op med højt humør og billige priser, og igennem hele 
dit studieforløb sørger vi for kolde drikkevarer og en god snak over 

disken. Kom og vær med - hvad end det er foran eller bag baren! 
https://www.facebook.com/teologibar/  

mailto:hwv266@alumni.ku.dk
http://www.facebook.com/teologiskfagraad/
https://webmail.ku.dk/owa/studievejleder@teol.ku.dk/redir.aspx?C=TXNMhGTZLupHx9iZfyt1kKO4JU_uudRppaN5bHzaA2GGbOYya8TVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.forlagetarken.dk%2farkiv
https://webmail.ku.dk/owa/studievejleder@teol.ku.dk/redir.aspx?C=cdblJ8zw2TTRwLubAnugDgBw9YwYewqAfvn03eJeT0mGbOYya8TVCA..&URL=mailto%3aSBN%40forlagetarken.dk
http://www.facebook.com/ARKENonline/
https://www.facebook.com/teologibar/
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FC Climacussen: er en fodboldklub for de studerende ved 
Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Vi 
træner én gang om ugen og er med i den prestigefyldte 
turnering Universitetsfodbold, hvor vi spiller mod andre 
studier. Vi spiller 7-mandsfodbold, og det er både for drenge 
og piger.  
 
Da vi blev bedt om at skrive om, hvad Climacussen er, er den 

ovenpå en flot sæson for holdet. Vi har været på teambuildings tur, set 
fodboldkampe sammen og kommet nr. 2 for andet år i træk 

Universitetsfodbold. Næste år håber vi, at vi kan gå hele vejen. 
 
Hvis du ikke har lyst til at spille fodbold, er der også rigelig plads til at heppe til kampene i vores 
fanklub “De Philosophiske Smuler”. Climacussens vigtigste opgave er at samle studerende om 
noget sjovt og afstressende. 
 
Vi håber, at se dig! På banen eller på sidelinjen. Find os på Facebook: “FC Climacussen af 2013” 
 
Find os på vores Facebookside, "FC Climacussen af 2013" www.facebook.com/climacussenaf2013   
hvor vi poster efterårets træningstider eller skriv til formanden, Malene, på mal.kjaer@gmail.com, 
eller træneren, Victor, på victor.sejersdal@gmail.com  
 
 
 
Søren Kierkegaard Selskabet: Søren Kierkegaard Selskabet blev grundlagt i 1948 for at vække og 
videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk samt for at medvirke til at fremme 
vekselvirkningen mellem Kierkegaard forskning og den bredt folkelige interesse for Kierkegaards 
tanker. Selskabets primære aktivitet er afholdelsen af syv som regel meget velbesøgte foredrag om 
året, altid på dansk og med efterfølgende diskussion. Program og andre Kierkegaard tilbud 
rundsendes pr. mail, hvis man skrives sig på vores mailingliste. Webside: 
www.kierkegaardselskabet.dk kierkegaardselskabet@hotmail.com 
 
 
Teologisk Forening – Den Teologiske Alumneforening, der blev stiftet i 1905. I Teologisk 
Forenings regi arrangeres i løbet af semesteret en række interessante foredrag. Det er blandt andet 
her, man får noget at vide om det teologiske arbejde både inden og uden for fakultetets mure. Og 
sidst – men absolut ikke mindst – arrangerer Teologisk Forening hvert år i december måned den 
legendariske julefest, som næsten alle teologistuderende deltager i, med julerevy (se nedenfor). Her 
kan du læse mere om Teologisk Forening: http://teol.ku.dk/om/alumne/teologisk_forening/  
Formand: Lektor Carsten Pallesen, cp@teol.ku.dk  
 

http://www.facebook.com/climacussenaf2013
mailto:mal.kjaer@gmail.com
mailto:victor.sejersdal@gmail.com
http://www.kierkegaardselskabet.dk/
mailto:kierkegaardselskabet@hotmail.com
http://teol.ku.dk/om/alumne/teologisk_forening/
mailto:cp@teol.ku.dk
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Teologisk forenings julerevy: Kalenderåret sluttes traditionen tro med Teologisk julefest, hvor en 
del af aftenens underholdning består i årets revy. Har du skjulte scenetalenter? Eller en revyforfatter 
i maven? Så er der mulighed for at krydre den søde julemåned med at gøre grin med Gud og 
hvermand! Hold øje med opslagstavlerne i løbet af november, hvis du har lyst til at være med. Og 
kom ellers til festen og se Det Teologiske Fakultet fra en helt anden side. 
 

TrosForum er en foredragsforening på Det Teologiske 
Fakultet i København. TrosForums formål er at afholde 
arrangementer med en direkte tilgang til kristendommen med 
en levende og vedkommende debat om indholdet af den 
kristne tro i dag. I TrosForum ønsker vi, at foredragsholderne 
taler normativt frem for deskriptivt om teologisk relevante 

emner, og med vores arrangementer bestræber vi os således på at have et ben både i den akademiske 
og den kirkelige lejr og dermed skabe en bro derimellem. Vi inviterer foredragsholdere fra en bred 
vifte af teologiske ståsteder. Vi afholder hvert semester mellem 3-4 arrangementer, heriblandt altid 
en Salmesangsaften.   
 
 

 
ORDBOG 
 
På Det Teologiske Fakultet støder man på en række forkortelser, som stort set ikke anvendes uden 
for universitetsverdenen. Vi har her samlet en række af de mest almindelige. Listen er ment som en 
hjælp og ikke som en opfordring til at bruge forkortelserne mere end højst nødvendigt. De fleste af 
forkortelserne bruges i øvrigt aldrig i daglig tale, men kun på skrift. Man taler således fx om NT og 
GT, men om Kirkehistorie, Dogmatik, Etik og Religionsfilosofi og så videre. 
 
ABE  Afdelingen for Bibelsk Eksegese 
Absalon  Stedet for de elektroniske kursusrum. Findes via KUnet. 
AKH  Afdelingen for Kirkehistorie 
AST  Afdelingen for Systematisk Teologi 
BA Her: Bachelor i teologi - akademisk grad 
BHS  Biblia Hebraica Stuttgartensia - Det Gamle Testamente på hebraisk, 

Stuttgartudgaven.  
cand.theol.  candidatus/candidata theologiae - med andre ord: en teologisk kandidat! 
DO dansk oversættelse. Forkortelsen bruges ofte om den autoriserede 

oversættelse af de bibelske skrifter - fx DO 1992 = den autoriserede 
bibeloversættelse fra 1992. 

DOG   dogmatik (troslære) 
dr.h.c.   Doctor honoris causa (egentlig: doktor for ærens skyld), en æresdoktor. 
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dr.theol. Doctor theologiae. Således kaldes indehaveren af en doktorgrad i 
teologi. Doktorgraden er den højeste akademiske grad. De øvrige grader 
er bachelor-, kandidat- og ph.d.-graden. 

DSF   Danske Studerendes Fællesråd 
ER   Etik og Religionsfilosofi 
ES   efterårssemester 
FIL   filosofi 
FS   forårssemester 
gr.  græsk 
gt.  gammeltestamentlig 
GT   Det Gamle Testamente 
hebr.  hebraisk 
KB   Det Kongelige Bibliotek  
KH   Kirkehistorie 
KUnet  Københavns Universitets Intranet (www.kunet.ku.dk)  
lat.  latin 
LXX    Septuaginta (latin for 70), den ældste græske oversættelse af GT 
nt.   nytestamentlig 
NT   Det Nye Testamente 
ph.d. person, der har gennemført en forskeruddannelse, der fører til den 

videnskabelige grad ph.d. 
prc. præcis. Denne forkortelse anvendes selvfølgelig også uden for 

universitetet, men det er nok værd at bemærke sig, hvornår den især 
anvendes i universitetsverdenen: 

kl. 14 prc.  betyder kl. 14:00. - Kl. 14 derimod betyder i den akademiske verden kl. 
14:15. Det er en gammel skik ved universitetet at begynde forelæsninger 
og undervisning et kvarter efter det annoncerede tidspunkt. Dette kvarter 
kaldes det akademiske kvarter. Regelen gælder imidlertid kun ved hele 
klokkeslet. 

SN         Studienævnet 
stud. theol.   studiosus/studiosa theologiae 
SPS  Specialpædagogisk Støtte 
SR  Studenterrådet, KU 
SRG  Studenterrådgivningen 
SU  Statens Uddannelsesstøtte. Forkortelsen bør ikke forveksles med s.u. 

(svar udbedes) 
TAP  Det tekniske og administrative personale, fx studievejledere, 

bibliotekarer, eksamensekretærer og it-medarbejdere 
VIP er ude i den store verden en forkortelse for ”very important person”. I 

den danske universitetsverden, er det en betegnelse for et medlem af det 
videnskabelige personale 
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BAGSIDEN 
Vigtige datoer for første år 
 
 

• Introdage: 29. august - 31. august på Det Teologiske Fakultet) 
 

• Immatrikulation: 31. august kl. 14:00 på Frue Plads 
 

• Rustur: 21. september - 23. september (Asnæs) 
 

• Praktik-og Udlandsdag: Oktober/november  
 

• Karrierearrangement: onsdag d. 10. Oktober  
 

• Uge 42: Efterårsferie 
 

• Teologisk Forenings julefest: en fredag i december 
 

• Rusfest: Maj 
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