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Forum Studienævnet for Teologi  

Møde afholdt 13. januar 2021  

Sted Online  

Referent Stephan Reinemer  

Til stede 

Niels Henrik Gregersen (formand, ViP), Tine Ravnsted-Larsen Reeh (ViP), 

Anna Ravn (Stud.), Kirstine Schøler Hjort (Stud.), Marlene Ringgaard 

Lorensen (studieleder), Maj-Britt Johannsen (studiechef), Stephan Reinemer 

(Sekr.) 

Gæst 

Ellen Harms (tiltrædende Stud.) 

Afbud 

Jesper Høgenhaven (ViP), Amalie Grøndal Henriksen (Stud.) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Nævnet godkendte referat fra seneste SN-møde i november 2021 

 

Ad 3) Beslutning: Ansøgninger om merit og dispensation 

Nævnet havde ingen udestående sager til behandling 

 

Ad 4) Godkendelse: undervisningsevalueringsrapport 2020/21 



 

SIDE 2 AF 3 Studieleder præsenterede rapport-udkastet. 

Nævnet takkede for udkastet og godkendte rapporten til videre 

foranstaltning. 

 

Ad 5) Drøftelse: Rapport om studienævnskonference 

Konferencen for 2021 blev aflyst. 

 

Ad 6) Drøftelse: Drøftelse af merit og dispensationspraksis 

a) Dispensation fra førsteårsprøve og maksimal studietid 

Med bortfaldet af studieaktivitetskravet drøftede studienævnet, om 

der aktuelt er den rette praksis for tildeling af dispensationer 

herunder særligt førsteårsprøven. 

Studienævnet opfordrede administrationen til at udsøge de 

studerende, som ikke har deltaget i førsteårsprøvens fag inden 

udgangen af første studieår. 

Studienævnet drøftede vigtigheden af førsteårsprøven på 45 ECTS. 

Studienævnet var enige om at anbefale, at sprogfagene prioriteres, 

hvis der skal dispenseres fra førsteårsprøvekravet. Den nærmere 

drøftelse og beslutning heraf henlægges til det tiltrædende nævn, 

som behandler indstilling på studienævnsmøde i februar 2022. 

b) Rammer for merit til valgfag 

I meritbehandlingen har det vist sig at der kan have været 

forskellige praksis i vurderingen har forhåndsgodkendelse/merit til 

BA/KA-valgfag.  

Studienævnet drøftede sagen og besluttede at fortsætte praksis for 

vurdering af forhåndsgodkendelser og merit. Således kan der 

godkendes akademiske fag fra andre fagområder med teologisk 

relevans i videste forstand, eller med sigte på et påtænkt fremtidigt 

virke på arbejdsmarkedet. Den studerende skal ved ansøgningen 

redegøre herfor  

c) Eksterne studerendes deltagelse på kernefag 

Eksterne ansøgere til enkeltfag (EVU) opfylder som regel ikke 

kravet om at have bestået BA i Teologi. 

Studienævnet drøftede sagen og besluttede, at fastholde dette krav 

og en praksis, hvor faglæreren rådføres og studieleder træffer 

endelig afgørelse i forbindelse med dispensationsansøgninger. 

 

Ad 7) Mindre sager og meddelelser 

Intet at drøfte 

 

Ad 8) Studielederens punkt 

- Studieleder præsenterede ambitionen om at søge et mere 

tværfagligt udbud for at sikre, at valgfag ikke aflyses pga. 



 

SIDE 3 AF 3 manglende tilslutning, og samtidigt udbyde flere kurser som 

kompaktforløb, enten som augustkurser eller som mere 

komprimerede semesterkurser (fx 7 x dobbelttimer). Samtidig 

kan også fagspecifikke valgfag udbydes med en høj grad af 

specialiseret forskningsrelevans. 

Det blev fra studentersiden påpeget, at de snævert 

forskningsbaserede kurser giver muligheden for specialiseret 

viden. 

Det blev også fremført, at kompaktkurserne kan mangle noget 

dybde. 

De studerende nævnte også, at de studerende kan have 

forskelligartede ønsker betinget af deres videre ønske om 

præstegerning, forskning eller en tredje ambition. 

Fra ViP-siden blev der gjort opmærksom på, at også et kursus, 

der ikke er tværfagligt funderet, kan udbydes på en sådan måde, 

at kursets brede sigte fremgår. 

 

- Drøftelse af muligheden for dispensation til ændringer af prøver 

vinteren 2021/22 

Studieleder fremlagde status som er uændret ifht. hjemmel. Der 

pågår undersøgelse af, om vi på Fakultetet kan få kompetencen 

til selv at ændre prøveformen om nødvendigt. Der er ikke 

aktuelt truffet afgørelse om at omlægge eller fastholde de 

udbudte eksamensformer på centralt KU-niveau.  

 

Ad 9) Nyt fra de studerende 

Der er valgt nye studenterrepræsentanter til nævnet som tiltræder 1. 

februar 2022 

 

Ad 10) Kommende møder og årshjul 

Nævnet besluttede at fastholde mødedagen d. 21. januar 2022. 

Der planlægges konstituerende møde 11. februar 2022 kl. 13.00 – 

15.30. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Intet at drøfte 
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