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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 2. maj 2016 kl. 10-12:15 

Sted: Købmagergade 46, 1150 København K, vær. 347 

Referent: Maj-Britt Johannsen (pkt. 1-9) og Bente Guldsborg (pkt. 10-13) 

 

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

Damgaard, stud.theol. Benedicte Glæsel, professor Jesper Hø-

genhaven, stud.theol. Laura Cæcilie Jessen, stud.theol. Thomas 

Neergaard. 

Til stede fra administrationen: studieleder Carsten Selch Jensen, studiechef 

Maj-Britt Johannsen. 

 

 

Dagsorden 

Pkt.   1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt.   2% Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 4. 

april 2016 

Pkt.   3 Mindre sager og meddelelser 

Pkt.   4 Studielederens punkt, herunder bl.a.: 

a) Nedsættelse af ankenævn (vedr. GT-eksamen): én faglæ-

rer samt én student 

b) Kursusudbud ES 2016 

Pkt.   5% Procedure ved speciale (studielederen) 

Pkt.   6% Studielederens indstilling til opgavebortfald i forbindelse med 

undervisningsrekvisition 
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Pkt.   7 Vurdering af merit for studier i udlandet (Yalesagen) 

Pkt.   8 Undervisningsevaluering ES 2015 (udvalget orienterer nævnet) 

Pkt.   9% Årsrapporten for vejledningsområdet samt Internationalise-

ringsrapporten 

Lukket møde:  

Pkt. 10 Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 

Pkt. 11 Ansøgninger om dispensation  

Pkt. 12 Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 

Pkt. 13 Eventuelt 

 

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad 3) Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 

4. april 2016 

  

 Referatet blev godkendt.  

 

 

Ad 3) Mindre sager og meddelelser 

 

KH 2 eksamensform ændres og vil blive indføjet i den kommende 

studieordningsrevision. 

 

Invitation til konference om motivation af studerende og undervi-

sere fra Danske Universiteter. 

 

Vedr. BA projekt i foråret 2016: Der er meddelt en uges udsættel-

se af afleveringen, da de studerende mistede en undervisnings-

gang pga. aflysning af undervisning på fakultetet. 

 

 

Ad 4) Studielederens punkt 

 

Orientering om den igangværende akkrediteringsproces på KU: 

Prøvepanel blev afviklet den 21. april. Det konstateredes, at de 

enkelte fakulteter skal træne meget mere/forberede sig bedre. 
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SNs næstformand er indkaldt til panelbesøget den 8.-9. juni. Han 

har i denne forbíndelse fået tilsendt selvevalueringsrapporten. 

 

Nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesag vedr. GT-

eksamen. Fakultetets repræsentanter: Stud. theol. Laura Cæcilie 

Jessen og lektor Søren Holst.  

  

Kursusudbud efterår 2016. SN havde inden mødet fået tilsendt 

kursusbeskrivelser af alle valgfag fra kursusdatabasen. Kursusud-

buddet drøftedes. Bemærkning til kurset ”Forkyndelse i Islam” – 

titel bør ændres til ”Indføring i Islam”. Bemærkning til kurset 

”Protestantismens blinde vinkel” – der opereres med et protestan-

tisk ”vi”, dette finder SN problematisk. SN formand går videre til 

underviserne. Fremover skal vi også have KA kernefag. SN skal 

have alle beskrivelser inden de offentliggøres. Dvs. de skal frem-

over med på marts-mødet for kursusudbud det efterfølgende ef-

terår og forår. 

 

 

Ad 5) Procedure ved kandidatspeciale 

 

Skrivelse om specialevejledning er forfattet af studieleder. Æn-

dringsforslag til teksten: Forløbet af vejledningsmøder og indsen-

delse af tekster aftales og planlægges af den studerende og vejle-

der.  

 

Når SB STADS specialemodul implementeres, kan det give an-

ledning til, at der ændres i teksten ang. Specialkontrakt, tidsfrister 

osv. 

 

  

Ad 6) Studielederens indstilling til opgavebortfald i forbindelse 

med undervisningsrekvisitionen 

 

Indstilling vedr. opgavebortfald: Mentorordning nedlægges, 

sammenlægning af doublerede hold, udbudsrytmen i valgfag, æn-

dring i ECTS vægtning af KA-valgfag. SN tilsluttede sig tillige 

forslag om ændring af ECTS-vægtning fra 7,5 ECTS til 15 ECTS 

for KA-valgfag gældende fra foråret 2017 og justering af udbud 

af KA-valgfag fra seks til fire hvert semester (fra foråret 2017).  
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Ad 7) Vurdering af merit for studier i udlandet (Yale University) 

 

 

Studieophold på Yale: Studerende skal oplyses om, at Yale har et 

krav om 12 Credits eller  4 fag for at være fuldtidstudium. Hen-

visning til Yales hjemmeside mhp. krav for at få USA-visum. SN 

fortsætter praksis med at godkende to fag, i alt 6 Credits, pr. se-

mester (DK: 30 ECTS).   

 

 

Ad 8) Undervisningsevaluering ES 2015 

 

Udvalg vedr. ES 2015, professor Jesper Høgenhaven og 

stud.theol.  Laura Cæcilie Jessen, havde udarbejdet rap-

port/sammenskrivning af indkomne undervisningsevaluerings-

rapport for efteråret 2015.  

 

Overordnet udtrykkes tilfredshed fra studerendes side. Besvarel-

sesprocenten er dog generelt for lav.  

 

Særskilt drøftedes:  

Tysk er vanskeligt for de studerende, herunder generelle frem-

medsprogskundskaber.  

KA kernefags pensum, de fleste studerende holder sig til kursus-

litteraturen som pensum i stedet for selvstændigt at inddrage an-

det, hvordan skal selvstændigt litteratur bedømmes.  

Særligt på BA-udd. noterer flere underviser, at de studerende 

skriftlige formuleringsevne ikke er gode. Når den nye instruktor 

ordning indføres, skal overvejes, om der kan arbejdes med de 

studerendes skriftlige fremstilling.  

 

Ad 9)  Årsrapporten for vejledningsområdet samt Internationali-

seringsrapporten 

 

 Punktet er udsat til næste studienævnsmøde. 

 

 

Lukket møde:  

 

Ad 10) Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 
 

 Der forelå ikke ansøgninger til behandling 
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Ad 11) Ansøgninger om dispensation 
 

 Der forelå én ansøgning til behandling 

 

Ansøgning om forlænget forberedelsestid ved NT2 drøftedes. På 

baggrund af de udsædvanlige forhold var meddelt firedobbelt 

forberedelsestid. 

 

Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 4. april – 2. 

maj 2016: 

 

Otte ansøgninger om dispensation fra 30/60-kravet var imøde-

kommet på baggrund af fremsendte lægeerklæringer hhv. de sær-

lige forhold. 

 

Tre ansøgninger om fritagelse fra opgivelse af 1. Timotheusbrev i 

NT2 var imødekommet, da brevet allerede er opgivet ved bestået 

prøve i NT3.  

 

Tre ansøgninger tilladelse til at følge fag på KA-uddannelsen, 

skønt ikke alle fag på BA-uddannelsen er bestået hhv. ansøg-

ningsfristen var overskredet, var i mødekommet på baggrund af 

de særlige forhold. To studerende optages på overgangsrammen, 

og én studerede optages på KA-uddannelsen. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til femte prøveforsøg i Almen Filosofi, var imødekom-

met på baggrund af de udsædvanlige forhold og den fremsendte 

lægeerklæring.  

 

To ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 

om tilladelse til at benytte KA-valgfag som BA-valgfag, var imø-

dekommet på baggrund af de usædvanlige forhold. 

  

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til tilmelding til valgfagseksamen FS2016, skønt tilmel-

dingsfristen var overskredet, var imødekommet på baggrund af de 

usædvanlige forhold. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse reduktion i valgfagsopgaves omfang, var imødekommet 

på baggrund af de usædvanlige forhold.  
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Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til genbrug af pensum ved prøve i KH2, var imøde-

kommet på baggrund af de usædvanlige forhold. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til at flytte DO-hold, var imødekommet på baggrund af 

de usædvanlige forhold og den fremsendte lægeerklæring. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til fjerdegangsforsøg ved prøve i DO-kernefag, var 

imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold og den 

fremsendte lægerklæring. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til af framelde BA-projekt FS 2016, var imødekommet 

på baggrund af de usædvanlige forhold. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til dobbelt forberedelsestid til udvalgte eksaminer samt 

dobbelt eksaminationstid ved alle mundtlige eksminer, var imø-

dekommet på baggrund af de usædvanlige forhold og fremsendte 

dokumentation. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

tilladelse til udskydelse af indlevering af speciale pga. igangvæ-

rende udarbejdelse af prisopgave, var imødekommet på baggrund 

af de usædvanlige forhold og anbefaling fra vejleder. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

udskydelse af afleveringsfrist for BA-projekt, var ikke imøde-

kommet. Af ansøgningen fremgår det ikke, at der foreligger sær-

lige omstændigheder, som kan berettige imødekommelse en imø-

dekommelse. Fuldtidsarbejde er ingen gyldig grund til at dispen-

sere fra gældende regler om automatisk tilmelding til 2. prøvefor-

søg den. 1. maj. 2016. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om at 

blive frameldt Praktisk Teologi ved sommereksamen2016, var 

ikke imødekommet. Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal alle 

studerende være tilmeldt 30 ECTS pr. semester, medmindre der 

foreligger særlige omstændigheder. Af ansøgningen fremgår det 

ikke, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan berettige 

imødekommelse af ansøgningen. 
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Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 

dispensation fra registrering af eksamensforsøg, var ikke imøde-

kommet, da lægeerklæringen var fremsendte meget forsinket. Af 

ansøgningen fremgår det ikke, at der foreligger særlige omstæn-

digheder, som kan berettige imødekommelse af ansøgningen. 

Som ønsket vil den studerende i stedet blive afmeldt eksamen i 

DO1 og ER2 ved sommereksamen 2016. 

 

Ansøgning om dispensation fra gældende regler mhp. NT-

kernefags-eksamen var ikke er imødekommet. Der kan ikke med-

deles dispensation til fritagelse af den mundtlige prøveform, da 

den mundtlige formidling af fagligt indhold hører med til uddan-

nelsens formål. Til den skriftlige opgave (7-9 s.) forud for den 

mundtlige eksamen har den studerende allerede 3 uger.  

 

 

Ad 12) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 

 

Der forelå ikke sager til behandling: 

 

Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 4. april – 2. 

maj 2016: 

 

Merit: 

 

Ansøgning om meritoverførsel af kurser absolveret ved Aristotle 

University of Thessaloniki, Grækenland, var imødekommet, såle-

des at Praktik Teologi samt DO 1 og 2 anses for afløst. 

 

Ansøgning om meritoverførsel af kurser absolveret ved Universi-

ty of Iceland, var imødekommet, således at KA-valgfag (i alt 30 

ECTS) anses for afløst. 

 

Forhåndsgodkendelse: 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Filo, Modul 1: 

Etik og politisk filosofi” (15 ECTS), HUM / Institut for medier, 

Erkendelse og Formidling, var imødekommet, således at BA-

valgfag vil kunne anses for afløst. 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Den moderne lit-

teraturs og kulturs historie 1” (15 ECTS), HUM / Institut for me-

dier, Erkendelse og Formidling, var imødekommet, således at 

BA-valgfag vil kunne anses for afløst. 
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Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Heidegger om Ni-

etszche: Dichtung and Denken” (15 ECTS), HUM / Institut for 

medier, Erkendelse og Formidling, var imødekommet, således at 

BA-valgfag vil kunne anses for afløst. 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Det Romerske 

Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et 

verdensrige” (15 ECTS), HUM / Saxo-Institutet, var imødekom-

met, således at BA-valgfag vil kunne anses for afløst. 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne ”Den russiske 

ortodoksi og vesten” (15 ECTS) hhv. ”Kunsten som terapeutisk 

rum” (15 ECTS), HUM, var imødekommet, således at BA-

valgfag (ved ét af kurserne) vil kunne anses for afløst. 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to kurser (i alt 16 ECTS) 

ved Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg var imødekommet, 

således at BA-valgfag (15 ECTS) vil kunne anses for afløst. Tilli-

ge var to kurser forhåndsgodkendt til afløsning af Praktisk Teolo-

gi. 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fire kurser (i alt 22 ECTS) 

ved Westfällische Wilhelms-Universität Münster var imødekom-

met, således at NT-kernefag samt GT-kernefag vil kunne anses 

for afløst. 

 

 

Ad 13) Eventuelt 

 

 Intet fremkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Iben Damgaard, Maj-Britt Johannsen og Bente Guldsborg 


