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Sted Online  

Referent Stephan Reinemer  

Til stede 

Niels Henrik Gregersen (formand, ViP), Tine Reeh (ViP), Christine Svinth-

Værge Põder (ViP-sup.), Amalie Grøndal Henriksen (stud.), Anna Ravn 

(stud.), Marlene Ringgaard Lorensen (studieleder), Maj-Britt Johannsen 

(studiechef), Anja Mee Foldberg (pkt. 5) (AC-vejleder), Stephan Reinemer 

(sekr.) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Nævnet godkendte den foreslåede dagsorden. 

Nævnet bød under punktet velkommen til Anna Ravn Mortensen 

som ny studenterrepræsentant, og til Christine Svinth-Værge Põder 

som suppleant for Jesper Høgenhaven. 

 

Ad 2) Nævnet godkender referat fra seneste SN-møde 

Nævnet godkendte referat fra møde d. 15. juni 2021. 

 

Ad 3) Beslutning: Ansøgninger om merit og dispensation 

Nævnet orienteredes om behandling af startmerit BA 2021. 

Ingen ansøgninger til behandling i nævnet 

 



 

SIDE 2 AF 4 Ad 4) Drøftelse: Studenterhenvendelse af 6. august 2021 

Formanden præsenterede sagen som angår eksamen i Latin 2 

sommeren 2021. 

Til drøftelsen var vedlagt udtræk af karaktergennemsnit og 

kommentar fra underviserne. 

Det blev nævnt, at de klassiske sprogfag på 2. semester (også 

Græsk, da det var tilfældet) historisk har fået lave karakterer. 

Karakterniveauet ses hævet i mødet med det 2. klassiske sprog. 

Det blev nævnt, at der til underviserne har været individuelle 

henvendelser, som gav udtryk for, at det for nogle studerende har 

været en demotiverende oplevelse. 

Der blev gjort opmærksom på tilbuddet om lektiecafé og et særligt 

repetitionskursus. 

Det blev nævnt, at springet fra Latinundervisning til eksamen kan 

være stort. 

Det blev aftalt, at der skrives et svar til de studerende pva. nævnet. 

Formandsskabet udfærdiger et udkast til nævnets godkendelse. 

 

Ad 5) Mødeplan for efteråret og årshjul 

Nævnet fastlagde mødedatoer for efteråret. Nævnet drøftede udkast 

til nævnskalender/årshjul. 

Der blev vedtaget mødetidspunker: 

Torsdag d. 16. september kl. 12.30 – 15.00 

Mandag d. 11. oktober kl. 10.30 – 13.00 

Onsdag d. 17. november kl. 15.00 – 17.00 (online) 

Mandag d. 13. december kl. 12.30 – 15.00 

Fredag d. 21. januar 2022 kl. kl. 12.30 – 15.00 (tentativt)  

 

Ad 6) Årsrapport fra TEO studievejledningen (v. AC-vejleder) 

Nævnet orienteredes om den årlige rapport fra fakultets AC-

vejleder, som præsenterede rapporten med fokus på den særlige 

situation forårsaget af nedlukningen grundet Covid19. 

På grund af de særlige forhold i det seneste år giver rapporten ikke 

et helt retvisende billede, fordi der har været en del aktiviteter ud 

over dem, der er nævnt i rapporten. 

Nævnet drøftede i forlængelse heraf de aktuelle forhold vedr. 

restriktioner ifbm. Covid19. 

 

Ad 7) Undervisningsevaluering af undervisningen i efteråret 2020 (v. 

udvalg) 

Nævnet drøftede evalueringssvar for undervisningen efteråret 2020 

- udsat punkt fra tidligere møde. 



 

SIDE 3 AF 4 Evalueringsudvalget havde udfærdiget en rapport over 

evalueringer, som de fremlagde for nævnet. 

Nævnet drøftede særligt forhold relateret til hybridundervisning, og 

de erfaringer der kan drages heraf. 

Nævnet og studieleder takkede for det gode arbejde. 

Nævnet godkender en samlet rapport fra studieleder dækkende 

efteråret 2020 og foråret 2021 ved december-mødet. 

 

Ad 8) Orientering: Studienævnets temadag Kirstine Schøler Hjort 

(stud.) og Tine Reeh (VIP) 

Arbejdsgruppen orienterede om arbejdet med planlægningen af 

nævnets årlige temadag. 

Det var oprindeligt planlagt efter datoen 12. november 2021 med 

tentativt tema i ”Universitetsundervisning”. 

Det blev i arrangementsgruppen bemærket, at fakultetets 

arrangementskalender er meget optaget efteråret 2021 pga. 

genåbningen. Gruppen foreslog derfor, at temadagen udskydes til 

efteråret 2022. 

Studienævnet tiltrådte forslaget. 

 

Ad 9) Drøftelse: Uddannelsesredegørelse 2021 (v. Studieleder) 

Studieleder orienterede om arbejdet med kvalitetssikring af 

fakultetets uddannelser, gennem de årlige uddannelsesredegørelser. 

Der nævntes hovedpunkter fra redegørelsen. 

Her bemærkes særligt ledigheden for færdige teologer, som er 

faldende, men måske ikke i den grad som det har været håbet. 

Ledigheden er dog også et produkt af andre faktorer end fakultetets 

forberedelse af de studerende. 

Det blev spurgt til ledighedsprocenten og forholdet til 

præstemangel. 

I dimittend-undersøgelsen svarer en del, at de har været ansat i 

vikariat men aktuelt er ledige. Det kan spekuleres i, at der er 

manglende lyst til at søge stillinger uden for de større byer. 

Der blev spurgt til færdiggørelsesbonus til fakultetet, som 

udebliver, når studerende er længere tid om at færdiggøre end 

normeret tid. 

Der er iværksat optagelseskrav/karaktergennemsnit, som evt. vil 

have indflydelse på gennemførelsestid. 

Fakultetet er også det fakultet på KU der har flest 

funktionsnedsatte, der ligesom andre forsinkende faktorer 

(barselsorlov) ikke godskrives i beregningen af færdiggørelse.  

Det blev foreslået, at der skal nævnes mere om nedlukningens 

konsekvenser i perioden. 



 

SIDE 4 AF 4 Nævnet takkede for præsentation. 

 

Ad 10) Beslutning: Handleplan på uddannelsesområdet (v. 

Studieleder) 

Efter drøftelse af uddannelsesredegørelsen drøftede nævnet forslag 

til fremtidige initiativer. 

Nævnet foreslog fortsat fokus på kandidaters ledighed og 

gennemførelsestid for BA, herunder fortsætte igangværende 

initiativer. 

Det bør også nævnes, at i den kommende periode vil 

optagelseskrav forventeligt have en positiv effekt på 

gennemførelsestid. 

Studienævnet foreslog at fokusere yderligere på studiegrupper, som 

et studietidsfremmende og et vigtigt fagligt redskab, også udover 1. 

studieår og BA-uddannelsen. 

Studienævnet foreslog også at styrke samarbejdet med stifterne. 

Studienævnet udtrykte også opmærksomhed i den kommende 

periode for den effekt de nye §1a-studerende vil have. Herunder, at 

BA-studerende udmeldes for i stedet at træde ind i §1a-ordningen.  

 

Ad 11) Mindre sager og meddelelser 

- KU-valg 2021 - bilag 8 

 

Ad 12) Studielederens punkt 

Genåbningen (den fysiske tilbagevenden) fylder meget. 

 

Ad 13) Nyt fra de studerende 

Ingen emner 

 

Ad 14) Kommende møder og årshjul (nyt punkt) 

Opdateret udgave sendes ud med næste dagsorden 

 

Ad 15) Eventuelt 
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