Menighedsfakultetet optager næste hold studerende sommeren 2019 under
en ny studieordning
Ansøgningsfrist vil ligge omkring d. 1.7.2019

Menighedsfakultetet tilbyder under mottoet ‘Teologi for kirkens skyld’ en bacheloruddannelse i
teologi, der sigter efter at give det bedst tænkelige fundament for at virke som præst og arbejde
med mission nationalt og internationalt.
For at blive sognepræst i den danske folkekirke skal man efter bacheloruddannelsen tage en
teologisk kandidatgrad og bagefter gå et halvt år på Pastoralseminariet. Dette har fungeret
uproblematisk for vore studerende på de første fire bachelorhold, og der ansættes præster fra
Menighedsfakultetet som aldrig før, idet efterspørgslen efter engagerede, bibelkyndige præster fra
menigheder rundt om i landet er markant.
Bachelorholdet, der begyndte i 2013 og fik deres Bachelor of Honours eksamen ved University of
South Africa i januar 2018, er imidlertid stødt på to problemer med at kunne studere videre på
universiteterne i Aarhus og København:
1. Regeringens dimensioneringspolitik indebærer færre frie pladser til bachelorer, der ikke har
studeret ved universiteterne
2. Københavns Universitet har stillet krav om ekstra undervisning i udvalgte fag
Det betyder, at nogle af vore bachelorer fra 2013-holdet ikke straks har kunnet fortsætte på
universiteterne som planlagt. Nogle må tage et halvt års ekstra undervisning på Københavns
Universitet, hvor der ellers er pladser nok, og ikke alle, der søgte ind i Aarhus, kom ind ved
studiestart september 2018, fordi der var for få frie pladser.
Disse udfordringer har medført, at vi for 2019-optaget skifter vores sydafrikanske samarbejdspartner
ud og erstatter denne med en europæisk samarbejdspartner. Det har flere indlysende fordele:
Bacheloruddannelsen bliver akkrediteret i sin helhed og kortes ned fra 4 ½ år til samlet 4 år,
hvorefter vore studerende er kvalificerede til at blive optaget på teologiske kandidatuddannelser i
Danmark og udlandet. Den europæiske Bolognaaftale, som Danmark er med i, sigter på at give
europæiske studerende mulighed for at gennemføre deres uddannelse på flere europæiske
uddannelsesinstitutioner.
Vi kan på nuværende tidspunkt endnu ikke offentliggøre, hvem den nye samarbejdspartner er, da
aftalen skal forhandles helt på plads først. Vi vil på www.teologi.dk og i nyhedsmails løbende
kommunikere ud, når det er relevant nyt. Tilmelding til nyhedsmail kan foretages HER
Vi er i nær dialog med alle relevante parter, når det gælder spørgsmålet om dimensionering,
optagelse på universiteterne samt Pastoralseminariet og er fortrøstningsfulde med hensyn til at
finde holdbare løsninger, der sikrer, at studerende med en teologisk bacheloruddannelse fra
Menighedsfakultetet kan blive teologiske kandidater, komme på Pastoralseminariet og dermed søge
præstestillinger i den danske folkekirke.
Overvejer du at søge ind på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse og har spørgsmål hertil, er du
meget velkommen til at kontakte studiekoordinator Brian K. Hansen på tlf: 7356 1248 eller på mail:
bkh@teologi.dk.

Vi inviterer desuden alle interesserede til studieintroduktionsdag torsdag den 28. februar 2019, hvor
vi kan fortælle meget mere detaljeret om bacheloruddannelsen.
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