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M Ø D E R E F E R A T                                 

 

Forum: Studienævnet for Teologi 

Møde: Ordinært møde 

Tidspunkt: Mandag den 22. februar 2016 kl. 13:15-15:00 

Sted: Købmagergade 46, 1150 København K, vær. 039 

Referent: Bente Guldsborg 

 
Til stede:  Professor MSO Mette Birkedal Bruun, professor MSO Iben Damgaard, 

stud.theol. Benedicte Glæsel (supp. for Christine Damgaard), professor 

Jesper Høgenhaven, stud.theol. Thomas Neergaard. 

Til stede fra administrationen: Studienævnssekretær Bente Guldsborg, koor-

dinator Anja Mee Foldberg, studieleder Carsten Selch Jensen, stu-

diechef Maj-Britt Johannsen. 

Afbud: Stud.theol. Christine Damgaard, stud.theol. Laura Cæcilie Jessen. 

 

Dagsorden 

Pkt.   1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt.   2 Vedr. ønske om udtræden af SN 

Pkt.   3% Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 14. de-

cember 2015 samt konstituerende studienævnsmøde den 11. fe-

bruar 2016 

Pkt.   4 Mindre sager og meddelelser 

Pkt.   5% Studielederens punkt  

Pkt.   6 Undervisningsevaluering (nedsættelse af udvalg for ES 2015) 

Pkt.   7 Undervisningsrekvisition 

Pkt.   8 Uddelegering af behandling af SN-sager 
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Pkt. 9 Studiestartsundersøgelse for BA-studerende 2015 

 

Lukket møde:  

Pkt.   8 Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 

Pkt.   9 Ansøgninger om dispensation 

Pkt. 10 Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 

Pkt. 11 Eventuelt, herunder forårets møder 

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

 

 Studienævnsformanden ønskede to nye punkter til dagsordenen: 

 Uddelegering af behandling af SN-sager (pkt. 8). 

 Studiestartsundersøgelse for BA-studerende 2015 (pkt. 9). 

 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad 2) Vedr. ønske om udtræden af SN 

 Studienævnet godkendte, at stud. theol. Christine Damgaard efter 

ansøgning er udtrådt af Studienævnet pr. dags dato. Bendikte 

Holm Glæsel indtræder pr. dags dato i Studienævnet. 

 

Ad 3) Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 

14. december 2015 samt konstituerende studienævnsmøde 

den 11. februar 2016 

  

 Referaterne blev godkendt.  

 

 

Ad 4) Mindre sager og meddelelser 

 

Ingen meddelelser. 

 

 

Ad 5) Studielederens punkt 

  

 Udskydes til næste møde. 
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Ad 6) Undervisningsevaluering 

 

 Udvalg vedr. undervisningsevaluering ES 2015: Laura Cæcilie 

Jessen og Jesper Høgenhaven blev valgt. 

 

 

Ad 7) Undervisningsrekvisition 

 

Studielederen gennemgik afdelingernes svar på undervisningsre-

kvisition for ES2016-FS2017 (undervisningsdelen). Rekvisitionen 

drøftedes og tilrettedes. Studienævnet tilsluttede sig foreliggende 

planer. Studielederen kontakter afdelingerne for afklaring af reste-

rende spørgsmål, herunder kursusudbud under EVU, ROOTS, DIS 

mv. 

 

Studielederen orienterede om, at mentorordningen indtil videre 

ikke udbydes.  

 

Alle kursusbeskrivelser vil samlet blive forlagt Studienævnet, når 

disse forligger.  

 

 

Ad 8) Uddelegering af behandling af SN-sager 

 

 Studienævnet besluttede, at Formandskabet i påkommende fald 

kan behandle sager på Nævnets vegne. De behandlede sager kan 

gennemses i forb. med studienævnsmøderne (ligger i sagsmap-

pen). 

 

 

Ad 9)  Studiestartsevaluering 

 

 Koordinator Anja Mee Foldberg orienterede om studiestartsar-

rangementer for BA-studerende optaget pr. 1. september 2015. 

Der omdeltes sammenskrivning af besvarede evalueringsske-

maer (februar 2016). Besvarelsesprocenten var på 30% af de ind-

skrevne førsteårsstuderende.  

 

 Evalueringen drøftes, herunder mentorordningen, relevansen af 

evalueringstidspunkt samt indhold af evalueringsspørgsmål og 

indholdet af rusturen (ca. 60 deltog i rusturen). 

 

 Konklusion: 

 Rusturens faglige indhold ønskes fastholdt. Der efterlyses dog 

opmærksomhed på niveauet af det faglige indhold på rusturen.  
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 Spørgsmålet om ruskursus samt revideret mentorordning vil 

være punkt på studienævnsmøde i foråret 2016. 

 

Lukket møde:  

 

Ad 10) Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 
 

 Der forelå ikke ansøgninger til behandling 

 

 

Ad 11) Ansøgninger om dispensation 
 

 Der forelå ingen ansøgninger til behandling 

 

Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 14. december 

2015 – 22. februar 2016: 

 

Ti ansøgninger om dispensation fra 30/60-kravet var imødekom-

met på baggrund fremsendte lægeerklæringer hhv. de særlige for-

hold. 

 

Fire ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 

om tilladelse til holdskifte, var imødekommet på baggrund af de 

særlige forhold (studieprogression, studieophold i udlandet mv.). 

 

Tre ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 

om tilladelse til afmelding af tilmeldt kurser i hhv. PT, BA-valgfag 

samt KA-kursus i FS 2016, var imødekommet på baggrund af de 

særlige forhold (mangel på faglige forudsætninger, dokumentation 

for sygdom). 

 

Ansøgning om tilladelse til at medbringe tolke til mundtlige eksa-

miner var ikke imødekommet, da ansøgningsfristen var overskre-

det. Efterfølgende er ansøgningen imødekommet. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. tilladelse til 

at aflevere ny specialekontrakt ved ny vejleder, var imødekommet 

på baggrund af de særlige omstændigheder. 

 

To ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 

om tilladelse til fjerde prøveforsøg (fjerdegangsdispensation) ved 

prøve i KA-valgfag, var på baggrund af de særlige forhold imøde-

kommet.  

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til fjerde prøveforsøg (fjerdegangsdispensation) ved prøve 
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i Almen Filosofi, var på baggrund af de særlige forhold imødekom-

met.  

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at udskyde prøve i GT-kernefag til sommer 2016, var på 

baggrund af de særlige forhold imødekommet.   

 

Tre ansøgninger om dispensation fra gældende regler var på bag-

grund af de særlige forhold imødekommet. Der var meddelt tilla-

delse til udskydelse af indlevering af speciale til hhv. den 4/1, 3/5 

og 1/6-2016. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at absolvere KH1, skønt Bibelkundskab endnu ikke er 

bestået, var på baggrund af de særlige forhold imødekommet.  

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at absolvere DO2, skønt Latin endnu ikke er bestået, var 

på baggrund af de særlige forhold imødekommet.  

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at udskyde prøve i GT-kernefag til reeksamen (uge 9) 

kunne ikke behandles, idet ansøgningsfristen var overskredet.  

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

genindskrivning pr. 1. februar 2016 på BA-uddannelsen, skønt stu-

dieaktivitetskravet ikke er opfyldt, var på baggrund af de særlige 

forhold imødekommet.  

 

Tidligere ansøgning om dispensation var til genbehandling. På 

baggrund af de fremsendte uddybende oplysninger meddeltes del-

vist imødekommelse af ansøgningen: Under forudsætning af at den 

studerende består de tilmeldte fag ved den ordinære eksamenspe-

riode ved januareksamen 2016 (GT2, NT1 og NT3), meddeltes for-

håndstilladelse om optagelse på overgangsrammen i FS 2016, så-

ledes at ét KA-fag i FS 2016 (i alt 15 ECTS) kan påbegyndes, sam-

tidig med at de resterende fag på BA-studiet (BA-projekt og NT2) 

færdiggøres. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at påbegynde specialestudiet, skønt BA-projekt samt 

KA-valgfag endnu ikke er absolveret, var ikke imødekommet. Der 

forelå ikke særlige forhold, som kunne berettige en imødekom-

melse af ansøgningen. 

 



 

 6 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at udskyde prøve i KH3, var ikke imødekommet. Der 

forelå ikke særlige forhold, som kunne berettige en imødekom-

melse af ansøgningen. 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at skrive en større skriftlig opgave i NT-kernefag, var 

ikke imødekommet. Der forelå ikke særlige forhold, som kunne 

berettige en imødekommelse af ansøgningen. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

framelding af prøve i KH-kernefag i reeksamensperioden, var ikke 

imødekommet. Der forelå ikke særlige forhold, som kunne beret-

tige en imødekommelse af ansøgningen. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

framelding af prøve i GT-kernefag i FS 2016 samt tilmelding til 

ER-kernefag, var ikke imødekommet. Der forelå ikke særlige for-

hold, som kunne berettige en imødekommelse af ansøgningen. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-

ladelse til at udskyde aflevering af speciale, var ikke imødekom-

met. Der forelå ikke særlige forhold, som kunne berettige en imø-

dekommelse af ansøgningen. 

 

Hvad angår ansøgning om genbehandling af ansøgning om udsky-

delse af prøve i PT, var tidligere afgørelse fastholdt. Der forelå ikke 

særlige forhold, som kunne berettige en imødekommelse af ansøg-

ningen. 

 

Tre skrivelser vedr. tidligere meddelte dispensationer om dobbelt 

skriveperioder ved prøver under BA-dannelsen var korrigeret: 

Dobbelt skriveperiode meddeles ikke for BA-valgfag, BA-projekt, 

NT1, GT1 samt PT. 

 

 

Ad 12) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 

 

Der forelå ikke sager til behandling: 

 

Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 14. december 

2015 – 22. februar 2016: 
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 Merit: 

 

Ansøgning om genindskrivning/meritoverførsel var imødekommet 

på baggrund af bestået eksaminer (i alt 82,ECTS) ved Københavns 

Universitet under den teologiske BA-uddannelse. 

 

Ansøgning om genindskrivning/meritoverførsel var imødekommet 

på baggrund af bestået eksaminer (i alt 75 ECTS) ved Københavns 

Universitet under den teologiske BA-uddannelse. 

 

Ansøgning om genindskrivning/meritoverførsel var imødekommet 

på baggrund af bestået eksaminer ved Københavns Universitet un-

der den teologiske BA-uddannelse (i alt 175 CTS) samt 105 ECTS 

under den teologiske KA-uddannelse. 

 

Ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 

bestået eksaminer ved Københavns Universitet og RUC, under 

Psykologi Åben (i alt 90 ECTS) anses modul under fleksibel ma-

steruddannelsen (i alt 30 ECTS) for afløst. 

 

Ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 

bestået eksaminer ved Aarhus Universitet, Journalistisk Metode 1 

og 2 ( i alt 30 ECTS) anses KA-valgfag (30 ECTS) for afløst. 

 

Ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 

to kurser (Popular Religion in Europe; Living the Reformation) be-

stået ved Yale University anses KA-kernefag (i alt 30 ECTS) for 

afløst. 

 

Ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 

fire kurser (Christ and the Good Life; Ministry and the Disinheri-

ted; Witchcraft and Witchhunting in Early Modern Europe; Syste-

matic Theologi) bestået ved Yale University anses KA-kernefag 

(15 ECTS) samt DO-, ER- og KH-kernefag (i alt 36 ECTS) for 

afløst. 

 

Ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 

kurser bestået ved Fjellhaug Internationale Høgskole, Norge, anses 

NT 2 og 3, GT 2, BA-valgfag, BA-projekt (i alt 72,5 ECTS) for 

afløst. 
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 Forhåndsgodkendelse: 

 

 Feltstudium: 

 

 Ansøgning om godkendelse af feltstudium ved Hospice Sjælland i 

foråret 2016 var i mødekommet. Studieopholdet kan afløse BA-

valgfag (15 ECTS): 

 

 Skrivelse af 28. januar 2016 fra administrationen vedr. studieop-

hold ved Yale University FS 2016. De studerende, som p.t. ophol-

der sig i Yale, behøver ikke at være tilmeldt fire kurser (i alt12 

Credits). 

 

Ændringer til tidligere meddelte forhåndsgodkendelse mhp. tre 

studerendes studieophold ved Aristoteles University of Thessalo-

niki, Grækenland. Kursusændringerne er sket på baggrund af 

græsk professors pensionering. 

 

Ækvivalens: 

 

Studienævnet tilsluttede sig studielederens svar til Kirkeministeriet 

vedr. ækvivalensvurdering af teologisk kandidatuddannelse fra 

Det Teologiske Menighedsfakultet i Oslo (bestået i 1992). Kandi-

datuddannelsen fra Det Teologiske Menighedsfakultet i Oslo ækvi-

valerede ikke ved første ækvivaleringsundersøgelse fuldt ud en 

kandidateksamen i teologi fra et dansk universitet. Ansøgeren har 

efterfølgende suppleret med et kursus på bachelorniveau i Kirke- 

og Teologihistorie (KH-Perioder 3) med fokus på dansk kirkehi-

storie, samt et kursus på kandidatniveau inden for systematisk teo-

logi (kernefag i Dogmatik med Økumenisk Teologi). Uddannelsen 

ækvivalerer derfor nu en teologisk kandidatuddannelse fra et dansk 

universitet. 

 

Ad 13) Eventuelt 

 

 Det årlige møde med censorformandskabet afholdes mandag den 

2. maj 2016 kl. 12-14. Studienævnsmedlemmerne, afdelingsle-

derne, dekanen og eksamensadministratorerne er inviterede. 

 

 Møder foråret 2016: 

 7. marts kl. 13:15-15. 

 4. april kl. 13:15-15. 

 2. maj kl. 14-15. 

 6. juni kl. 13:15-15. 

 

             Iben Damgaard og Bente Guldsborg 


