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Konstituerende møde 

 

1. Valg af formand 

2. Valg af studienævnets næstformand 

Nævnet konstituerede sig med lektor Søren Holst som forperson og 

Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen som næstforperson. 

Der vil senere på året skulle findes andre til posterne, idet både Søren og 

Kristoffer vil have længere ophold væk fra Fakultetet.  

Ordinært møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden 



 

SIDE 2 AF 4 Punkt 9 Studieleders punkt blev flyttet frem som nyt pkt. 5 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt med den ene kommentar at pkt 15 (om 

anonymisering af eksamen) rettelig skal være DO1 såfremt den påtænkte 

studieordningsrevision gennemføres. 

 

3. Ansøgninger om merit og dispensation (lukket møde) 

Nævnet behandlede på lukket møde ansøgninger fra studerende 

 

4. Studieordningsrevision  

Forpersonen præsenterede forslaget til ændringer i NT, som er foretaget 

på baggrund af NTs bemærkninger til forrige udkast. 

Det drøftedes om NT nødvendigvis skal tilføres en ekstra time, og det 

nævntes at det forhold skal nævnes i fremsendelsesbrevet til høring. 

Derudover bør nævnes den censurbesparelser der opnås på KH1. 

Ændringer inden høringsfremsendelse: 

S. 27 – hvis ikke forudsætninger under 2.5.2 er opfyldt gælder 

bestemmelsen under 2.5.1.c 

S. 28 – sprogkrav – fransk fjernes som resuméet mulighed. Tysk tilføjes 

uden dispensationskrav (ændres i KA SO også). 

S. 5 mobilitetsvindue rettes til ottende semester. 

Stephan og Maj-Britt vil lave de nævnte ændringer i høringsudkastet. 

Studienævnet aftalte høringsfrist 2. marts 2020 kl. 12. 

Det aftaltes at nævnet drøfter høringsvar på næstkommende SN-møde d. 

6. marts 2020, med indkaldelse til eventuelt supplerende møde fredag d. 

13. marts kl. 9.15 - 11.00 

 

5. Studielederens punkt 

 Orientering om møde med studenterambassadøren 

Studieleder (SL), Carsten Selch Jensen, fortalte om mødet, som er 

årligt tilbagevendende. Ambassadøren fortalte om statistik og 

enkeltsager. Der har hidtil været et godt samarbejde, også i 

forbindelse med ensretningen af breve/afgørelser. 

Der blev spurgt indtil funktionen ”studenterambassadør”, og fortalt at 

det er særligt for KU at have denne centrale funktion. Funktionen har 

fungeret meget godt for de studerende. Ambassadøren er uvildig, og 

studerende kan henvende sig i sager hvor studiet er gået i hårknude. 

Første indgang er dog fortsat studievejledningen. 

 Ny Kvote 2-model 

SL præsenterede den nye procedure. Der er udviklet nye spørgsmål til 

det skriftlige interview. Der er nedsat udvalg ved sidste SN-møde. 

Det forventes for Teologi at blive et overskueligt arbejde. 



 

SIDE 3 AF 4  Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. KA-RRE/Islamiske Studier  

Teologisk Fakultet har nu truffet aftale om at overtage 

kandidatuddannelsen Islamiske Studier. Der er nedsat arbejdsgruppe 

som ser på mulighederne. 

En midlertidig pulje er givet til et etablere et pilotforsøg med 1-årige 

kandidatuddannelser. Der er ansat ny medarbejder som skal bistå til 

etableringen af et forslag om den 1-årig uddannelse i de Abrahamiske 

Religioner.  

 Midler til forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter 

Der er afsat midler til konkrete projekter. Teologi har indsendt 2 

ansøgninger, og har fået midler til det ene. 

Anna Vind har fået midler til et projekt knyttet til Kernefag i foråret. 

Det andet projekt fik stor ros, og man vil sandsynligvis genindsende 

projektet ved en ny ansøgningsrunde i foråret (deadline er ukendt). 

 

6. De praktiske rammer omkring eksamen - studiemiljø 

Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen præsenterede de udfordringer 

studenterne oplever med eksaminer meget tæt på hinanden. Den 

fortættede plan kan skyldes, at man forsøger at holde sidste uge i januar 

fri for eksaminer. 

Det blev dog opklaret der ikke er tale om en nylig ændring, og at den 

sidste uge i januar er vigtigt for at forskningsmiljøer kan planlægge 

møder uden for undervisnings og eksamensperioderne. 

Fra administrationen meddeles at man forsøger at planlægge så der er 

luft mellem eksaminer for den enkelte studerende. 

Der efterspørges større fleksibilitet i forhold til at bytte 

eksamenstidspunkter. 

Der påpeges at de studerende skal være gode til at forberede deres 

eksaminer i semesteret. 

Det aftales at indhente konkrete oplevelser fra studenter og forelægge 

disse for Uddannelsesservice. 

 

7. Anonymisering af sagsbehandling 

Forpersonen præsenterede punktet som grunder sig i en tidligere 

henvendelse, som også kort er drøftet i Studienævnet i 2019. 

Det vedtages fremover, at anonymisere dispensationsansøgningerne for 

sagsbehandlingsmøderne og studienævnsmøder. 

 

8. Orientering om SPS-vejledning ved eksamen 

Forpersonen fortalte, at drøftelsen grunder sig i en samtale med en 

student og SPS-vejleder. Studenten fandt det vanskeligt selv at huske at 

gøre opmærksom på der er givet dispensation til eksempelvis forlænget 

forberedelsestid i alle fag. 



 

SIDE 4 AF 4 Administrationen meddelte, at det er vanskeligt at systemunderstøtte 

dispensationerne, samt at dispensationen ofte er et tilbud som den 

studerende skal aktivere ved konkret henvendelse. 

Nævnet drøftede udfordringen. 

 

9. Mindre sager og meddelelser 

- Formandskabet tog umiddelbart efter sidste møde stilling til 

Studieordningsændring for RRR vedr. sprogkrav. Formandskabet 

indstillede ændringen til godkendelse. 

- Der er giver dispensation til alternativ/parallel prøveform i et 

kernefag for et aktuelt projekt de nedenfor under SL punkter. 

 

10. Nyt fra studentervejlederne 

Ingen punkter 

 

11. Nyt fra de studerende 

Ingen punkter 

 

12. Eventuelt 

Det aftaltes, at den aktuelle skemalægning forsøger at tage højde for den 

nye studieordning og de eventuelle ændringer. 

 

 

//ref. Stephan Reinemer 
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