Menighedsfakultetet opretter Akademi for Praktisk Teologi
Menighedsfakultetet lægger, som sloganet: ’Teologi for kirkens skyld’ antyder, stor vægt på, at
teologien skal have praktiske nedslag og være til gavn for kirke og mission. Derfor er daglige
andagter på Menighedsfakultetet, forkyndende og undervisende møder i kirkelige forsamlinger
samt deltagelse i gudstjenester naturlige ingredienser for både studerende og undervisere. Vi
mener, at det er afgørende vigtigt, at de studerende allerede i studietiden bliver fortrolige med at
øve sjælesorg, holde andagter, prædike og undervise, så de er klædt på ikke blot fagteologisk, men
også kompetencemæssigt til at fungere som præster og varetage lederopgaver inden for kirke og
mission.
Med oprettelsen af Akademi for Praktisk Teologi tager Menighedsfakultetet endnu et skridt for at
styrke den praktisk-teologiske profil. Akademiet vil over 8 semestre give undervisning i fag som
diakoni, menighedsforståelse, prædikenlære, liturgik og sjælesorg, ligesom der vil være
menighedsbesøg, retræte samt ekskursioner. Lektor i Praktisk Teologi, Leif Andersen, der har
skrevet lærebøger både inden for prædikenlære og sjælesorg, bliver daglig leder af akademiet, og
det bliver hovedsageligt Menighedsfakultetets egne lærere, der forestår undervisningen.
Leif Andersen udtaler:
Jeg har undervist i Praktisk Teologi på Menighedsfakultetet i 21 år, og det har været en oplevelse
at se, hvordan de studerende igen og igen selv kobler teologi og praksis sammen. Den
sammenkobling er afgørende vigtig for deres fremtidige virke. Derfor er jeg meget glad for, at der i
den nye studieordning er fundet en god vej frem for de praktiskteologiske fag, og jeg venter mig
meget af både det nye samarbejde med FIUC-Aarhus og af Akademi for Praktisk Teologi.
Akademi for Praktisk Teologi er primært et tilbud for studerende på den nye norske
bacheloruddannelse i teologi under FIUC-Aarhus, som har til huse på Menighedsfakultetet fra
august 2019. Undervisningen, der begynder den 12. september 2019 med faget
Menighedsforståelse og Diakoni, ligger typisk seks torsdage eftermiddage kl.15-18. Dette betyder,
at andre end studerende på FIUC-Aarhus og Menighedsfakultetet også har mulighed for at
deltage: teologistuderende på Aarhus Universitet, 3K-studerende samt øvrige interesserede.
Når Akademi for Praktisk Teologi oprettes samtidig med starten på en ny teologiuddannelse under
FIUC-Aarhus, hænger det sammen med, at denne nye uddannelse på tre år er kortere end
Menighedsfakultetets hidtidige bacheloruddannelse og derfor ikke rummer så mange praktiskteologiske fag. Det råder det nye akademi bod på, så vi fortsat og med fornyet fokus klæder vore
studerende bedst muligt på til fremtidige opgaver i kirke og mission.
For flere oplysninger om Akademi for Praktisk Teologi, se www.teologi.dk/akademi.

