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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 7. marts 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, professor Jesper Høgenhaven, stud.theol. 
Laura Cæcilie Jessen, stud.theol. Thomas Neergaard. 

Til stede fra administrationen: Studienævnssekretær Bente Guldsborg, koor-
dinator Anja Mee Foldberg, studieleder Carsten Selch Jensen, 
studiechef Maj-Britt Johannsen. 

 
Dagsorden 
Pkt.   1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt.   2 Indstilling af studieleder 

Pkt.   3 Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 22. 
februar 2016 (eftersendes) 

Pkt.   4 Mindre sager og meddelelser 

Pkt.   5 Studielederens punkt (orientering om ledelsesrapportering og 
undervisningsrekvisition)  

Pkt.   6 Kandidatspecialet (Maj-Britt og Carsten fremlægger) 

Pkt.   7 4. gangs dispensationer (på baggrund af studienævnskonferen-
ce).  

Pkt.   8 Eksamensform i KH2 
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Pkt.   9 Rettelsesblad til studieordning for Masterstuderende (dansk og 
engelsk) 

Pkt. 10 Merit ved studier ved Yale University 

Lukket møde:  
Pkt. 11 Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 

Pkt. 12 Ansøgninger om dispensation 
Pkt. 13 Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
Pkt. 14 Eventuelt 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
 Studienævnsformanden ønskede nye punkter til dagsordenen: 
  
 Indstilling af studieleder. 
 Eksamensform i KH2. 
 Rettelsesblad til studieordning for Masterstuderende. 
 Merit vedr. studier på Yale University.  
 

Punktet om årsrapport for vejledningsområdet samt Internatio-
naliseringsrapporten udgik (er endnu ikke fremkommet). 

 
 Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
 
Ad 2) Indstilling af studieleder 
 
 Studienævnet indstiller Carsten Selch Jensen til hvervet som stu-

dieleder. 
 
Ad 3) Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 

22. februar 2016 
  
 Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 4) Mindre sager og meddelelser 

 
Ingen meddelelser. 
 
 

Ad 5) Studielederens punkt 
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 Opdateret undervisningsrekvisition blev taget til efterretning. 
 

Orientering om ledelsesrapportering på uddannelsesområdet 
(statistik for 2015), herunder: optag og bestand, STÅ-
produktion, internationalisering, udvikling i reeksaminer og fra-
fald for 1. års. BA’er. 
Problematikker konstateredes og drøftedes. 
 

 
Ad 6) Kandidatspecialet 
 
 Studienævnet tog til efterretning, at opgaveformuleringen på 

specialekontrakter iht. Uddannelsesbekendtgørelsen skal være 
detaljeret. Studienævnet præciserede vigtigheden af, at det sta-
dig er den faglige specialevejleder, som forhåndsgodkender op-
gaveformuleringen. Proceduren ved godkendelse af specialefor-
løb drøftedes. Fremover vil tilmelding til specialet ske via et di-
gitalt tilmeldingssystem. Studielederen udarbejder en vejled-
ning, som vil blive forelagt Studienævnet.  

 
 
Ad 7) 4. gangs dispensationer (på baggrund af studienævnskonfe-

rence 
 

Spørgsmål vedr. imødekommelse af ansøgninger om fjerde-
gangsdispensationer drøftedes. Det konstateredes, at ansøgninger 
om 4. gangs prøveforsøg kun imødekommes, hvis der foreligger 
usædvanlige forhold (fx lægeerklæringer).  
 

 
Ad 8) Eksamensform i KH2 
 
 Benedicte Glæsel gjorde rede for eksamensformen i KH2 i for-

hold til øvrige BA-fag. Antal sider sammenholdt med antal timer 
til eksamen (72 timer) forekommer skævt. Studienævnet anbefa-
ler, at sideantallet nedsættes til 8-10 sider. Spørgsmålet sendes til 
høring på afdeling for Kirkehistorie. 

  
 
Ad 9)  Rettelsesblad til studieordning for Masterstuderende 

(dansk og engelsk) 
 
 Rettelserne blev taget til efterretning. 
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Ad 10) Merit for studier ved Yale University 
 
 En faglig vurdering vs. en ”administrativ” vurdering af kursus-

forløb, dvs. ækvivalens af ECTS-point, drøftedes. Studienævnet 
udtrykte ønske om at fremme studier ved Yale. De studerende, 
som p.t. er på Yale, tillades under alle omstændigheder at fuldfø-
re studierne under de foreliggende forudsætninger/de allerede 
godkendte forhåndsgodkendelser. 

 
 Spørgsmålet vil være punkt på førstkommende studienævnsmø-

de.   
 

Lukket møde:  
 
Ad 11) Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 
 
 Der forelå ikke ansøgninger til behandling 
 
 
Ad 12) Ansøgninger om dispensation 
 
 Der forelå ingen ansøgninger til behandling 

 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 22. februar – 7. 
marts 2016: 
 
Fire ansøgninger om dispensation fra 30/60-kravet var imøde-
kommet på baggrund af fremsendte lægeerklæringer hhv. de sær-
lige forhold. 
 
Tre ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 
om tilladelse til holdskifte, var imødekommet på baggrund af de 
særlige forhold (studieprogression, skemaændringer mv.). 
 
Ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
tilladelse til at genbruge pensum fra DO-kernefag (FS 2015), var 
imødekommet på baggrund af de særlige forhold. 
 
Ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
tilladelse til at fastlægge et andet pensum i KH 1 i samråd med 
vejleder, var imødekommet på baggrund af de særlige faglige 
forhold. 
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
tilladelse til dobbelt forberedelse ved vintereksamen 2016 i prøve 
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KH3 samt ER2, var imødekommet på baggrund af de særlige for-
hold (dokumentation for ordblindhed). 
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
tilladelse til ændret eksamensperiode ved prøve i KH 1 og 2, var 
ikke imødekommet. Afslaget begrundes i, at den studerende alle-
rede er kompenseret for sin funktionsnedsættelse gennem de an-
dre dispensationer, der er bevilget.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
holdskifte ved prøve i ER1, var ikke imødekommet. Der forelig-
ger ikke særlige omstændigheder, som kan berettige en imøde-
kommelse af ansøgningen, idet erhvervsarbejde ikke er gyldig 
grund til dispensation.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
ændret eksamenstermin ved prøve i ER1, var ikke imødekommet. 
Der foreligger ikke særlige omstændigheder, som kan berettige en 
imødekommelse af ansøgningen, idet erhvervsarbejde ikke kan 
begrunde en dispensation.  
 
To ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 
om holdskifte ved undervisningsforløb og prøve i Græsk 2 (FS 
2016), var ikke imødekommet. Der foreligger ikke særlige om-
stændigheder, som kan berettige en imødekommelse af ansøgnin-
gen, idet ny underviser ikke kan begrunde holdskifte.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
dispensation fra studieaktivitetskravet, var ikke imødekommet. 
Der foreligger ikke særlige omstændigheder, som kan berettige en 
imødekommelse af ansøgningen, idet der allerede er dispenseret 
og kompenseret for de særlige omstændigheder med sygdom i 
familien.  
 

Ad 12) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
 
Der forelå ikke sager til behandling: 

 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 22. februar – 7. 
marts 2016: 
 
Ingen sager var behandlet i perioden. 
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Ad 13) Eventuelt 
 
 Ingen meddelelser. 
 
 
 

             Iben Damgaard og Bente Guldsborg 


	Mødereferat
	Forum: Studienævnet for Teologi
	Dagsorden

