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Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2019) 

Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen 

Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen 

Stud.theol. Amalie Grøndal Henriksen 

VIP Søren Holst 

VIP Tine Reeh 

VIP Niels Henrik Gregersen 

 

R E F E R A T  20. MAJ 2020 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Mødedato Fredag d. 15. maj 2020, kl. 13.05 – 15.30  

Sted Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/62840179802  

Deltagere: 

Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, Stud.theol. Lars Kristian 

Lyngberg-Larsen, Stud.theol. Amalie Grøndal Henriksen, VIP Søren Holst 

(forperson), VIP Tine Reeh, VIP Niels Henrik Gregersen (indtil pkt. 12), 

Studieleder Carsten Selch Jensen, Studiechef Maj-Britt Johannsen, AC-

vejleder Anja Mee Foldberg (fra pkt. 10), Studienævnssekretær Stephan 

Reinemer 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Det besluttedes at dagsordens pkt. 12 ændrer titel til ”Studiestart 2020 og 

studiestartspakke”. 

AC-vejleder Anja Mee Foldberg deltog fra 14.40 (pkt. 10). 

Dagsorden blev i øvrigt godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste studienævnsmøde i april blev godkendt 

 

3. Ansøgninger om merit og dispensation 

Ingen sager til behandling 

 

 

https://ucph-ku.zoom.us/j/62840179802


 

 

SIDE 2 AF 6 4. Beslutning: Mødedato for juni-møde 

Nævnet havde ikke kalendersat yderligere møder i forårssemesteret. Der 

var i nævnet enighed om at et møde mere var nødvendigt, og det aftaltes 

møde fredag d. 19. juni kl. 11.15 – 13.30 

 

5. Beslutning: Nedsættelse af udvalg til undervisningsevaluering for 

efterårssemesteret 

Nævnet skulle udpege paritetisk udvalg (2 medlemmer) til behandling af 

undervisningsevalueringer F20. Det aktuelle udvalg for forårets 

undervisning består af Niels Henrik Gregersen og Amalie Grøndal 

Henriksen, mens det aftaltes at for efterårets undervisningsevaluering vil 

udvalget besættes af Niels-Henrik Gregersen og Lars Kristian Lyngberg-

Larsen. 

 

Det aftaltes i øvrigt at Søren Holst og Kristoffer Johannes Schmidt-

Hansen formulerer ekstraordinær studiebesked om 

undervisningsevalueringen begrundet i den særlige situation under 

nedlukningen. 

 

6. Beslutning: Nedsættelse af udvalg til Studienævnets temadag 

Nævnet skulle udpege medlemmer til udvalg til planlægning af temadag 

for studienævnet. 

Det blev aftalt at spørge tiltrædende medlem Jesper Høgenhaven om han 

vil indtage VIP-pladsen mens Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen 

besætter studenterpladsen. 

Det aftaltes at beramme fredag d. 30. oktober 2020 for arrangementet, 

men lade tidspunktet stå åbent. Det blev drøftet om der kunne være en 

pause i midten med mulighed for uformel samtale. 

 

7. Drøftelse: De praktiske rammer omkring eksamen 

Efter tidligere drøftelse i nævnet er der i regi af fagrådet indsamlet 

eksempler på uhensigtsmæssigheder i eksamensplanlægningen. Nævnet 

drøftede på baggrund af bilag og fremlæggelse fra 

studenterrepræsentanterne om årsagerne kan findes i fejl, afhængige 

forhold, oversete faktorer osv.  

Fagrådet efterlyste i samme forbindelse indsigt i de bagvedliggende 

principper eksamensplanlægningen. 

Studieleder, Carsten Selch Jensen, fortalte at eksamensplanlægningen er 

en kompleks logistisk øvelse med mange interessenter, hvor forskellige 

studieforløb, personalevilkår og lokaleforhold skal tilgodeses. 

Administrationen anerkender dog, at der i individuelle tilfælde kan være 

uheldige sammenfald. Det kan nok ikke helt garanteres at man kan blive 

helt fri for sådanne tilfælde. 



 

 

SIDE 3 AF 6 Det blev fra de studerendes nævnt at den friholdte uge (til konferencer 

og forskning) i januar måske er blevet lidt lang. 

Studiechef, Maj-Britt Johannsen, gjorde opmærksom på at Teologi er 

udfordret ved flere forskellige mulige studieforløb, som gør 

planlægningen vanskelig. Derudover er der hensyn til de ansatte, hvor 

nogle afdelinger har ganske få ansatte. Antallet af lokaler lægger også en 

begrænsninger i forhold til mundtlige eksaminer som kræver to lokaler – 

og samtidigt ønskes at bibeholde muligheden for at opretholde anden 

mødeaktivitet i eksamensperioden. 

Som overordnet princip tilstræber administrationen at planlægge, så der 

minimum er to dage mellem hver eksamen for den enkelte studerende. 

I en vis udstrækning søger man at dette princip opfyldes ved at et 

”håndholdt” tjek af den enkelte studerende. 

Studieordningens blanding af eksamensformerne gør også en forskel. 

Det letteste at håndtere ville være, hvis den enkelte studerende har 1 

mundtlig og 1 skriftlig eksamen hver eksamenstermin. Som det tidligere 

er anbefalet i forbindelse udarbejdelsen af nye studieordninger. 

De studerende udtrykte håb for at kunne kommentere den nye 

eksamensplan som skal laves i forbindelse med den nye studieordning. 

Hertil blev det fastslået at en ny eksamensplan bliver lavet i samarbejde 

med studieleder, og fremlægges til studienævnets godkendelse. 

Det blev nævnt at det har skabt ”kamp om tiden” at vi er gået fra et 12 

ugers undervisningssemester til et 14 ugers semester.  

Studieleder opklarede, at det er en KU-beslutning som man meget gerne 

ser ændret, men ikke selv er herre over. 

Vedrørende friholdelse af uger mellem eksamen og undervisning, 

oplystes det, at når man har planlagt eksaminer i den sidste uge, skaber 

det en del henvendelser fra studerende som gerne vil have denne friuge 

inden semesterstart. 

Det blev fastslået at flytning/bytte af eksamenstidspunkter er en 

vanskelig manøvre som administrationen kun kan efterkomme i 

ekstraordinære tilfælde. 

Nævnet besluttede at aflevering af porteføljeeksaminer kan flyttes fra kl. 

07 lørdag morgen til enten middag dagen før eller midnat dagen før. De 

studerende vil eventuelt komme med deres forslag.  

 

8. Drøftelse: Status for evt. ekskursioner 

Efter tidligere drøftelse i nævnsregi ønskede fagrådet at studienævnet 

drøftede mulighederne for ekskursioner i forbindelse med de teologiske 

uddannelser. 

Forperson Søren Holst fremlagde de historiske drøftelser der har været 

om emnet i nævnet og afdelingerne. Der synes ikke at være aktuelle 



 

 

SIDE 4 AF 6 planer om ekskursioner, så hvis nævnet ønsker at italesætte det igen 

kræves en aktiv indsats. 

På spørgsmålet om hvorvidt der fandtes midler på fakultetet til sådanne 

formål svarede studielederen, at fakultetet kan stille begrænset 

administrativ bistand til rådighed.  

Det blev nævnt, at der er legater/fonde der administreres af Teologi som 

kan søges, og yderligere at atter andre fonde også kan søges til samme 

formål. 

Nævnet drøftede forskellige modeller, herunder sammenlægning af flere 

valgfagskurser, besparelsesforslag, afløsning for de studerende som ikke 

kan deltage, systematiske ansøgning til eksterne fonde, rullende ansvar 

mellem afdelingerne. Fra studentersiden blev det nævnt, at man gerne 

ser et enkelt tilbud hvert 5. år - evt. i en begrænset model – så alle i deres 

studietid har muligheden. 

Det aftaltes, at studienævnet retter henvendelse til Afdeling for 

Kirkehistorie for at forhøre sig om afdelingen kan tilbyde et kursus med 

indbygget ekskursion.  

 

9. Drøftelse: Behov for sprogrepetitionskurser 

Nævnet drøftede om der er opstået behov for ekstraordinære forløb til 

repetition pga. forårets omlægning af undervisning og eksamen i 

sprogfagene. 

Forslaget som er fremlagt af studentersiden er udtryk for en bekymring 

fra de studerende der har haft omlagt undervisningen i dette semester. 

Fra studievejledningen nævntes det, at de har modtaget henvendelser fra 

studerende der forespørger repetitionskurser op til NT1-eksamen. 

Yderligere er det indtrykket, at der er studerende der finder det 

vanskeligt under de nuværende forhold at finde gode erstatninger for 

regulære studiegrupper. 

Det overvejedes om der kan afsættes timer en lektiecafé. Studieleder vil 

undersøge muligheden herfor. 

 

10. Drøftelse og orientering om rapporter 

Nævnet orienteredes om nedennævnte rapporter der indgår i 

udarbejdelsen af uddannelsesredegørelsen 2018/19.  

 Undervisningsmiljørapporten 

 Internationaliseringsrapport 

 Studiestartsevaluering 

 Årsrapport for vejledningen 

Studienævnet tog rapporterne til efterretning 

 

11. Drøftelse og orientering: Aftale med Yale 



 

 

SIDE 5 AF 6 Studienævnet gjorde status over aftaler i forbindelse med studerendes 

ophold ved Yale. Nævnet drøftede videreførelser i forbindelse med at 

den ansvarlige VIP går på orlov. 

Nævnet besluttede at nævnssekretæren laver notat og evt. indstilling om 

sagen. 

 

12. Orientering: Studiestart 2020 og studiestartspakke 

AC-vejleder Anja Mee Foldberg fremlagde planen for studiestarten 2020 

som vil blive en blanding af Online live, Online optaget, og fysisk 

fremmøde - socialt. 

Hytteturen er aflyst for nuværende og der arbejdes på evt. at flytte turen 

til foråret 2021. 

Der er stor opmærksomhed på at der skal etableres fælleskaber til trods 

for at der forventes afstandskrav. 

Tutorernes planlægningsweekend vil blive afholdt. 

Studiestarten på kandidatniveau vil som udgangspunkt blive afholdt 

fysisk – med det forbehold, at der på CAS skal tages hensyn til 

udenlandske studerende der ikke kan være tilstede ved studiestarten. 

Studienævnet kvitterede for både fremlæggelsen og den store indsats 

under de vanskelige vilkår. 

 

13. Mindre sager og meddelelser 

Studieleder oplyste, at der er afholdt møde med censorformandskabet, 

hvor der ikke blev fundet større forhold der kunne vække bekymring. 

 

14. Studielederens punkt 

14.1. Status uddannelsesredegørelse og uddannelsesevaluering 

Studieleder fortalte om uddannelsesredegørelserne, hvor fristen er 

skubbet en smule. Der mangler kun en mindre del inden udkastet kan 

præsenteres for dekanen. Redegørelsen vil også blive fremlagt for 

studienævnet ved et kommende møde. 

14.2 Genåbningen for universitetet udvikler sig meget hurtigt. For 

nuværende ser det ud til at universitet kan åbne til august men med 

restriktioner der kan skabe udfordringer for de store hold. 

Aktuelt er der givet mulighed for at der kan gives plads til særligt 

udsatte studerende. De tørre fakulteter er tildelt 220 pladser tilsammen. 

Det er håbet at Teologi kan få plads til nogle specialestuderende. 

 

15. Nyt fra studentervejlederne 

Der er fra studievejlederne forslag om at der oprettes onlinemødesteder 

for studerende før og efter eksaminer. 

 

 



 

 

SIDE 6 AF 6 16. Nyt fra de studerende 

Ingen emner blev drøftet 

 

17. Eventuelt 

Intet yderligere 
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