Læringsmål for uddannelsen: Hvad en kandidat skal vide og være i stand til, når hele
uddannelsen er gennemført
For at opnå graden skal studenten have demonstreret i) faglig viden og forståelse, ii) kogniti1
ve færdigheder, iii) fagspecifikke praktiske og professionelle færdigheder og iv) andre almene færdigheder og kunnen som angivet i fagenes læringsmål.
i) faglig viden og
forståelse

ii) kognitive færdigheder

• En overordnet forståelse af teologiens indre
sammenhæng, betydning og formål
• Bibelens historiske
baggrund og oprindelse
• Indhold og opbygning af de vigtigste
bibelske skrifter
• Overblik over filosofihistorien med særlig
vægt på dens relation til
teologien
• Forskellige syn på
Bibelen og deres konsekvenser
• De væsentligste hermeneutiske positioner
inden for GTs og NTs
eksegese
• Overblik over kirkeog missionshistorien fra
begyndelsen til i dag
• Overblik over indholdet og udviklingen
af de klassiske dogmer,
Luthers lære og moderne fortolkninger heraf
• Historiske og nutidige spørgsmål i dogmatisk, etisk og religionsfilosofisk tænkning
• Folkekirkens symbolske bøger
• Begreber og metodik i
systematisk refleksion
• Nutidige brændpunkter i relationen mellem
kirke og kultur
• Hovedspørgsmål i
Homiletik, Sjælesorg,
Kateketik, Diakoni,
Lederskab og Liturgik

• Færdigheder i at
fortolke og udlægge
bibelske tekster på
grundsprogene
• Færdigheder i at
vurdere nutidige
hermeneutiske2 positioner og deres konsekvens for eksegese
og teologisk refleksion
• Færdigheder i at
give en reflekteret
redegørelse for systematiske spørgsmål
i relation til en bibelfunderet kristen tro
• Den bibelske teologis relevans for dogmatisk, etisk og religionsfilosofisk refleksion
• Forståelse af samtidig religion og religiøs praksis i Danmark
• Færdigheder i at
kunne reflektere over
den kristne tjenestes
egenart
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iii) fagspecifikke
praktiske/professionelle færdigheder

• Læsekompetencer i
de bibelske sprog
• Velbegrundet og vel
udført eksegetisk
analyse af bibelske
tekster
• Sammenhængende
redegørelse for den
kristne tro og etik på
grundlag af en bibelsk
hermeneutik
• Analyse af vitale
spørgsmål inden for
Systematikken
• Forberedelse og
fremførelse af prædiken og undervisning i
kristendommen
• Åndelig vejledning

Kognitiv: det som vedrører tilegnelse af viden og indsigt.
Hermeneutisk: det som vedrører fortolkningen af tekster.

iv) almene/omsættelige
færdigheder

• Færdigheder i at identificere, definere, analysere,
beskrive og vurdere komplekse problemstillinger
inden for kristen teologi og
teologiens samspil med
filosofien og samfundet
• Færdigheder i at reflektere
over synspunkter, der er
forskellige fra ens egen, og
at præsentere dem på en
adækvat og fair måde
• Evne til at præsentere
egne synspunkter på en
velbegrundet måde

