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Dagsordenspunkt Drøftelser og beslutninger Opfølgning 

1. Godkendelse af forslag til ændringer til 
tekst på Uddannelsesguiden 

 

Ulrik Nissen forklarede, at baggrunden for mødet var at folkene bag initiativet 
”folkekirken som attraktiv arbejdsplads” havde lavet et udkast til en ny tekst til 
uddannelsesguiden, som beskriver teologi uddannelsen på Aarhus og København 
universitet. Studienævnet ved teologi på Aarhus universitet har ønsket at have 
indflydelse på denne tekst, og Simon Balle (SB) og UN havde derfor udarbejdet et 
forslag, som var blevet sendt videre til godkendelse hos Københavns universitet. Resten 
af studienævnet havde på dette møde mulighed for at kommentere på forslaget. Det er 

 



i sidste ende undervisningsministeriet som bestemmer, hvad der kan ændres på 
uddannelsesguide siden.  

Studienævnet drøftede teksten og blev enige om, at det generelt var en stor forbedring 
i forhold til den nuværende tekst.  

Det blev drøftet i forlængelse af tidligere drøftelser i studienævnet, hvor stort et fokus 
der skal være på præsteembedet i beskrivelsen af de studerendes muligheder for job 
efter endt uddannelse.  

SB pointerede, at de kommende studerende, som bruger uddannelsesguidesiden, ikke 
er lige så langt i deres valg af uddannelse, som dem der bruger AU´s egne sider på 
studieguiden. Så beskrivelsen må gerne være lidt anderledes end den på studieguiden.  

Studienævnet kom med flere konkrete forslag i forhold til mindre ændringer i teksten.  

SB retter teksten til i forhold til studienævnets kommentarer, og sender til endelig 
gokendelse hos Københavns universitet, hvorefter den sendes til 
undervisningsministeriet sammen med AU´s resterende forslag til ændringer af 
uddannelsesguiden.  
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