
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus 
Ilimmarfik.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

Krav til optagelse 
Adgangskravene er som følger: 


• Bestået GUX-eksamen eller


• Seminarieuddannelse eller tilsvarende uddannelse 


Ilisimatusarfik kan dispensere fra adgangskravet for 
personer med anden relevant faglig baggrund, og 
hvis det skønnes, at ansøgeren er i stand til at 
gennemføre uddannelsen. 


Hvis man ikke har GUX- eller lærereksamen, skal en 
skriftlig, motiveret ansøgning om dispensation fra 
adgangskravet vedlægges ansøgning om optagelse 
på studiet. 


Det er desuden vigtigt, at man behersker dansk, 
grønlandsk og engelsk. 

Teologi
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Jobmuligheder 
Bacheloruddannelsen i teologi giver mulighed for at 
blive præst i den grønlandske kirke, hvis 
uddannelsen suppleres med et pastoralteologisk 
kursus af 6 måneders varighed efter aftale med 
biskoppen over Grønlands Stift.


Et mindre antal teologer finder ansættelse inden for 
andre områder og beskæftiger sig især med socialt 
arbejde, undervisning og kommunikation inden for 
den offentlige sektor eller i private organisationer.

Uddannelsens opbygning 
Det tager 3 år at blive bachelor i teologi.


Teologistudiet består af tre hoveddiscipliner: bibelsk 
eksegese (bibelvidenskab), kirke- og teologihistorie 
samt systematisk teologi.


I bibelsk eksegese studeres kristendommens 
grundlæggende tekster, herunder 
de religionshistoriske forhold i hellenistisk-romersk 
tid, hvor kristendommen opstod.


Med kirke- og teologihistorie føres kirkens og 
teologiens mangfoldige historie op til nutiden med 
særligt fokus på Grønland.


I de systematiske discipliner (dogmatik, etik, 
religionsfilosofi) reflekteres kritisk over den kristne 
tros indhold og aktuelle konsekvenser.


Endvidere kan man læse sidefag/bifag i religion.
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Introduktion til 
uddannelsen 
Interesserer du dig for, hvordan kristendommen 
opstod, hvorledes kristendommen har udviklet sig 
gennem tiden, og hvad dens rolle er i nutidens 
grønlandske samfund?


Det er nogle af de spørgsmål teologistudiet 
beskæftiger sig med.


Som studerende på teologi vil du lære om 
kristendommens oprindelse, historie og nutidige 
problematik. Dermed bliver du i stand til 
selvstændigt og kvalificeret at forholde dig til og 
beskæftige dig med den kristne tradition ud fra 
nutidens situation.


Se uddannelsesvideo på YouTube ..


