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M Ø D E R E F E R A T  13. OKTOBER 2017 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 13. oktober 2017, 12:30-15:00  

Sted Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Iben Damgaard, professor Mette Birkedal Bruun, professor 
Jesper Høgenhaven, studiechef Maj-Britt Johannsen, stud.theol. Søren Frank 
Jensen, stud.theol. Maria Snejbjerg Louring Poulsen, studieleder Carsten 
Selch Jensen, stud.theol. Thomas Neergaard. 

Professor MSO Christine Pöder deltog under punkt 9. 

Fraværende: 

Professor MSO Tine Ree. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 
En ansøgning blev behandlet på mødet: 
 



 

SIDE 2 AF 8 En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg i to fag blev 
ikke imødekommet, da studienævnet vurderede at den studerende 
allerede var blevet kompenseret for de usædvanlige forhold.  
 

Ad 4) Drøftelse af specialets placering 
Studienævnet drøftede udfordringerne ved at lægge specialet i 
tredje semester. 
• Når specialeperioden starter 30. juni og den studerende afleverer 

31. december, skal kontrakten skrives 14 dage før, dvs. i 
eksamensperioden. 

• Alle ansatte skal være med på at have vejledningsmøder i starten 
af perioden f.eks. i august. 

• Det er vigtigt at kommunikere til de studerende, at det er en god 
ide at gå tidligt i gang og tænke det som en proces der varer 
længere end et semester – nærmere et helt år. 

• Hvis specialet lægges i tredje semester, vil en konsekvens være, 
at de studerende kan tage valgfaget i fjerde semester. Det 
betyder, at afleveringsfristen skal lægges tidligere end den 
nuværende frist. 

• Der er stadig problematikken angående studerende på februar-
optaget eller på skæve forløb. 

• Ved aflevering den 31. december vil der ikke kunne tilbydes 
backup. Eventuelle systemnedbrud kan løses ved dokumentation 
for aflevering gennem e-mail. 

 
Eksamensformen for valgfaget skal revideres. Valgfagseksamen 
skal slutte ved kursusafslutning, sådan at det ikke går ud over 
kernefagseksamen. 
Studienævnet drøftede muligheden for to alternative 
eksamensformer for valgfaget. Én eksamensform med mindre 
opgaver og præsens med eventuel peer-feedback. En anden 
eksamensform med en afsluttende opgave. Kursusbeskrivelser skal 
klarlægge, hvilken form for feedback der tænkes ind i 
undervisningen. 
 
Studienævnet var enige om at specialet bør placeres åbent på tredje 
eller fjerde semester, hvor det er op til den studerende at vælge.  
 
Studienævnsformand og studieleder skriver sammen et udkast til 
eksamensformer for valgfaget og et udkast til placering af specialet 
på tredje eller fjerde semester. Begge udkast drøftes og godkendes 
på næste studienævnsmøde. 

 



 

SIDE 3 AF 8 Ad 5) Drøftelse om sammenlægning af BA og KA valgfag fra 
efteråret 2018 
På grund af studieordningsændringer er der ikke andre end 
bachelorstuderende på skæve forløb, der er tilmeldt BA-valgfag i 
efteråret 2017, derfor giver det i år et lavt antal tilmeldte. 
 
Studienævnet besluttede at sammenlægge BA- og KA-valgfag og at 
fastlægge undervisningen til to timer om ugen. 
 
Studienævnet diskuterede hvor mange timers undervisning de 
sammenlagte valgfag skal bestå af om ugen. Ideelt set ville fire 
timer være bedst, men det er svært at få studerende til at tage 
sådanne kurser. 
 
Undervisningstiden skal tænkes ind i forhold til den nye 
eksamensform for valgfaget – med øvelse i skriftlighed og 
feedback. 
Studienævnet anbefalede desuden at genindføre pædagogiske 
frokoster med fokus på tips og tricks omkring feedback i 
undervisningen, hvor der kan deles gode erfaringer. 

 
Udbud af valgfag 
De fleste tager valgfag i efteråret. Det er dog en mulighed, at det 
ændres på kandidatuddannelsen på grund af specialets nye 
placering. Det skal være muligt at de studerende møder alle 
fagområder på to semestre. 
 
Da flest studerende tager valgfag i efterårssemestret (som det er 
nu), besluttede studienævnet at lægge fire valgfag i efteråret og to 
valgfag i foråret (4-2-ordning). 
 
Ved seks valgfag per år frigøres der 12 undervisningstimer. 
Studienævnet vil vende tilbage med anbefalinger til, hvad de ekstra 
timer taget fra valgfagsundervisningen eventuelt kan bruges til. Det 
er en mulighed at give mere luft til forskning eller de kan bruges på 
andre måder - f.eks. i forbindelse med indførelsen af de nye tiltag 
til styrkelsen af første år som arbejdsgruppen anbefaler (jf. punkt 
9). 
 

Ad 6) Drøftelse om udbud af kernefagskurser som KA-valgfag 
Stor modstand fra en afdeling taler imod at udbyde kernefagskurser 
som KA-valgfag, og der er ikke længere det store behov, efter der 



 

SIDE 4 AF 8 er fundet en løsning på valgfagene med stadig forholdsvis mange 
valgfag udbudt per semester. 
 
Studienævnet var enige om at beholde ordningen, som den er. 
 

Ad 7) Godkendelse: følgebrev til undervisningsrekvisition for 
kommende akademiske år 
Følgebrevet er sendt ud til orientering og kommentering i 
studienævnet. 
 
Valgfagsudbuddet skal skrives ind i følgebrevet. Herudover var der 
få kommentarer. 

 
Ad 8) Drøftelse: Repetitionskurser i latin og græsk 

På baggrund af en henvendelse fra den nytestamentlige faggruppe 
drøftede studienævnet repetitionskurserne i latin og græsk. 
Fakultetet har i fem år tilbudt repetitionskurser for de studerende, 
som var dumpet ved den ordinære sommereksamen. De studerende 
har været store tilhængere af repetitionskurser og repetitionskurser i 
hebraisk er også blevet indført. Faggruppen har henvendt sig, da de 
anser repetitionskurserne for at være problematiske og mener at de 
stiller de studerende ulige. Desuden er faggruppen i tvivl om 
kurserne indgår i undervisernes arbejdsopgaver. 
 
Der er et ønske fra studentersiden om repetitionskurser. Den 
gammeltestamentlige faggruppe tilbød et repetitionskursus, men 
ville have det med i rekvisitionen. 
 
Det blev i studienævnet foreslået at give flere timer til lektiecafeen 
i tiden op til reeksamen. Et forslag kunne være at give en dags 
undervisning til et repetitionskursus og herudover nogle timer til 
lektiecafe i august. 
 
Studienævnet anerkender repetitionskursernes vigtighed, men disse 
skal ikke være en gentagelse af hele semesterkurset – hele pensum 
skal ikke gennemgås på et sådan repetitionskursus. 
Studienævnet anbefaler at repetitionskurserne ikke bliver en 
gennemgang af hele pensum, men blot et kort opsummeringskursus 
i samspil med øget lektiecafe. Studielederen følger op på 
faggruppens henvendelse og studienævnets anbefaling.  
 

Ad 9) Orientering fra arbejdsudvalget for frafald og ledighed 



 

SIDE 5 AF 8 Christine Pöder orienterede om arbejdet og studiechefen 
gennemgik de tilsendte statistikker angående gennemførsel og 
frafald. Førsteårsfrafaldet er forbedret. På grund af 
studiestartsprøven bliver inaktive bachelorstuderende udmeldt 
inden 1. oktober – og fremgår således ikke i statistikkerne. Der kan 
desværre ikke udledes så meget på baggrund af statistikkerne. Få 
falder fra på kandidatuddannelsen. Førsteårsfrafaldet på 
bacheloruddannelsen er stort, men senere på bacheloruddannelsen 
er der også et stort frafald. 
Studievejlederne, AC-vejleder og mentorer har deltaget i 
arbejdsudvalgets møde. Arbejdsudvalget er kommet frem med 
nogle forslag til løsningsmuligheder: 
 
1) Faglig introuge/kurser, som skulle munde ud i 

studiestartsprøven 
2) Rækkefølgen græsk-latin tilbage til latin-græsk 
3) Mulighed for et halvt års praktikforløb 
4) Flere studieture 
5) Undervisningsudvikling og mere mentor-undervisning 
6) Klasseundervisning i stedet for forelæsninger på første år 

 
Frafald og ledighed skal på dagsorden til næste studienævnsmøde, 
hvor studienævnet skal diskutere, hvad det vil gå videre med. 
 

Ad 10) Mindre sager og meddelelser 
Intet fremkom. 
 

Ad 11) Studielederens punkt 
a. God videnskabelig praksis blandt de studerende 

Studielederen orienterede om situationen: nogle studerende 
er blevet fanget i eksamenssnyd. Det er derfor nødvendigt at 
minde underviserne om at repetere reglerne om god 
videnskabelig praksis. 
 
Reglerne skal fremstå tydeligere på KUnet. Punktet skal med 
på næste møde. 
 

Ad 12) Nyt fra studentervejlederne 
På grund af tidsmangel blev punktet ikke gennemgået. 
 

Ad 13) Nyt fra de studerende 
På grund af tidsmangel blev punktet ikke gennemgået. 
 



 

SIDE 6 AF 8 Ad 14) Eventuelt 
Intet fremkom. 
 

Skriftlig orientering: 
 

Ad 15) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 
En ansøgning om dispensation til udelukkende skriftlig eksamen i 
to kernefag i vintereksamen blev imødekommet på baggrund af 
studieophold ved Yale Divinity School i foråret. 
En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 
imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold. 

 
En ansøgning om dispensation fra kravet om at have bestået første 
år for at få orlov blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
dokumentation for usædvanlige forhold. 

 
En ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven, dispensation til 
sygemelding ved eksamen og nedsættelse af studieaktivitetskravet 
på grund af barsel blev imødekommet på baggrund af indsendt 
vandrejournal og lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav på grund af sygdom blev imødekommet på 
baggrund af indsendt lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamen blev 
imødekommet på baggrund af indsendt lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til at aflevere studiestartsomprøven 
efterafleveringsfristen blev imødekommet. 

 
En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamen blev ikke 
imødekommet, da studienævnet vurderede at der ikke forelå 
særlige omstændigheder. 

 
En ansøgning om dispensation til at skrive speciale inden sidste 
semester blev imødekommet på grund af de særlige 
omstændigheder. 

 
En ansøgning om dispensation til sygemelding ved eksamen blev 
imødekommet på baggrund af indsendt lægeerklæring. 

 



 

SIDE 7 AF 8 En ansøgning om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
dokumentation for usædvanlig forhold. 

 
En ansøgning om dispensation til fjerde prøveforsøg blev 
imødekommet sådan at to prøveforsøg blev annulleret på baggrund 
af indsendt lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til for sen tilmelding af 
masterprojektet blev ikke imødekommet, da studienævnet 
vurderede at der ikke forelå usædvanlige forhold. 

 
En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamen blev 
imødekommet på baggrund af dokumenteret sygdom. 

 
En ansøgning om dispensation til at tage kurser på 
kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet, blev 
imødekommet. 

 
 
 
Ad 16) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 

En ansøgning om meritoverførsel af Periode-/emnestudie efter 
1750 ved Det Humanistiske Fakultet, KU, til at afløse 
Bachelorprojektet på teologiuddannelsen blev ikke imødekommet, 
kursets opgave ikke lever op til omfanget på Bachelorprojektet. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Dogmatikk med 
tekstlesning” samt ”Bacheloroppgave” ved Fjellhaug International 
University College, Norge, blev imødekommet sådan at DO1 og 
DO2 samt Bachelorprojektet på teologiuddannelsen anses for 
afløst. 

 
En ansøgning om meritoverførsel af kurset ”The Arts and the 
History of Christianity in the Medieval European Cultur” ved Det 
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, blev imødekommet 
sådan at BA-valgfag på teologiuddannelsen anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Æstetik” og 
”Filosofien i Frankrig” samt ”Forskerseminar” ved Det 
Humanistiske Fakultet, KU til at afløse Almen Filosofi på 
teologiuddannelsen blev ikke imødekommet. 
 



 

SIDE 8 AF 8 En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser på 
Bacheloruddannelsen i Teologi ved Ilisimatusarfik, Nuuk, til at 
afløse KA-kernefag på teologiuddannelsen blev ikke 
imødekommet, da de ønskede kurser ikke er på kandidatniveau. 
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	Dagsorden

