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M Ø D E R E F E R A T                                 
 
Forum: Studienævnet for Teologi 
Møde: Ordinært møde 
Tidspunkt: Fredag den 10. juni 2016 kl. 10-12:15 
Sted: Købmagergade 46, 1150 København K, vær. 347 
Referent: Bente Guldsborg 

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

gaard (formand), stud.theol. Benedicte Glæsel, professor Jesper 
Høgenhaven, stud.theol. Laura Cæcilie Jessen, stud.theol. Thomas 
Neergaard (fra kl. 11). 

Til stede fra administrationen: Studieleder Carsten Selch Jensen, studiechef 
Maj-Britt Johannsen, fuldmægtig Mette Juel Vedel (pkt. 8), studie-
nævnssekretær Bente Guldsborg. 

 
 

Dagsorden 
Pkt.   1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt.   2% Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 2. maj 
2016 

Pkt.   3 Mindre sager og meddelelser 

Pkt.   4% Studielederens punkt, herunder kursusudbud FS 2017 

Pkt.   5 Orientering fra temadagsudvalget 

Pkt.   6% Forslag til ændring af studieordning for Græsk 2 (jf. fremsendt 
bilag fra NT-faggruppen) 

Pkt.   7 Studieordningsændringer 



 

 2 

 

Pkt.   8% Årsrapporten for vejledningsområdet samt Internationalise-
ringsrapporten 

Pkt.   9% Uddannelsesredegørelserne 

Pkt. 10% Studiemiljøundersøgelsen 

Pkt. 11 Henvendelser fra studenterambassadøren 

Pkt. 12  Studiestartsprogram 

 
Lukket møde:  
Pkt. 13 Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 

Pkt. 14 Ansøgninger om dispensation  
Pkt. 15 Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
Pkt. 16 Eventuelt 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
 To nye punkter til dagsordenen: 

Henvendelser fra studenterambassadøren. 
Studiestartsprogram. 

 
 
Ad 3) Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 4. 

april 2016 
 
  Referatet blev godkendt med mindre tilrettelser. 
 
 
Ad 3) Mindre sager og meddelelser 
 
 På baggrund af skrivelse fra studievejlederne aftaltes: 

a. Nyt obligatorisk punkt på SN-dagsordenen: Nyt fra studenter-
vejlederne. 

b. Nyt obligatorisk punkt på SN-dagsordenen: Nyt fra de stude-
rende. 
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Ad 4) Studielederens punkt 
 
Vedr. kursusudbud: 
De indkomne kursusbeskrivelser (udbud FS 2017) blev godkendt. 
De obligatoriske skabeloner (skemaer til udfyldelse vedr. under-
visningstilbud/kurser) til underviserne blev godkendt. 
 
Vedr. arbejdsbelastning: 
Arbejdsbelastning vil blive indskrevet i de generelle bestemmelser: 
En studerendes arbejdsuge (30 ECTS) vil i alt være 42 timer. 
Studielederens udarbejder et udkast til næste SN-møde vedr. ar-
bejdsbelastning mv. til brug for oplysninger i kursusdatabasen. 
Studielederen orienterer tillige underviserne. 
 
Vedr. undervisningsrekvisition: 
Studielederens udkast til undervisningsrekvisition FS 2017 og ES 
2017 blev godkendt. 
Næste undervisningsrekvisition vil blive forelagt SN ved novem-
bermødet 2016: Vedr. FS 2017 og ES 2017. 
 
Vedr. undervisningsevaluering: 
Studielederen forelagde opdaterede skemaer for kursusevaluering 
for CAS samt for TEO: BA-projekter, specialer, masterafgangs-
projekt, feltstudium og projektorienterede forløb. Spørgeskema-
erne blev godkendt med enkelte tilrettelser. SN evaluerer skema-
erne efter første udsendelse. 
Evalueringsskemaer samt procedurebeskrivelser vil fremover 
blive offentliggjort på hjemmesiden. Studielederen udarbejder pro-
cedurebeskrivelse til forelæggelse for SN ved førstkommende 
nævnsmøde. 
 
Vedr. Studielederens rapport til Dekanen vedr. årets uddannelses-
redegørelser: 
Studienævnet tilsluttede sig studielederens rapport samt uddannel-
sesredegørelserne (se også nedenfor, pkt. 10). 
 
Vedr. arbejdsbelastning i NT på BA-uddannelsen: 
Der forelå skrivelse af 30. maj 2016 fra Studievejlederne/Fagrådet 
vedr. arbejdsbelastning i NT. Spørgsmålet drøftedes, herunder mu-
ligheden (tilbuddet) for afløsningsopgave ved aktiv deltagelse i 
kurset. SN besluttede at følge op på dette, når SN modtager under-
visningsevalueringerne FS 2016. 
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Ad 5) Temadag ES 2016 
 
 Onsdag 5. oktober-2016 kl. 9-12 

Al undervisning vil være aflyst i dette tidsrum. Der skal gives er-
statningsundervisning for de aflyste timer. 
Tema: Rigmor Larsen. 
 
 

Ad 6) Forslag til ændring af studieordning for Græsk 2 
 
Der forelå forslag fra Det Nytestamentlige Fagudvalg vedr. æn-
dring/reduktion af pensum i Græsk 2. Dette blev imødekommet. 
 

 
Ad 7) Studieordningsændringer 
 
 Særskilt drøftedes/besluttedes: 

 
Valgfag: Enkelte kurser vil kunne udbydes som 7,5 hhv. 15 ECTS 
(dvs. visse KA-valgfag kan opgraderes til 15 ECTS, herunder som-
merkurserne). 

 
 KH1: Prøven er mundtlig af 20 minutters varighed inkl. bedøm-

melse med 20 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemid-
ler. Dette vil i første omgang være en forsøgsordning. 

 
 Første årsprøven: Skal fremover være 45 ECTS. Fagsammensæt-

ningen for første år drøftedes (3 skematiske modeller). 
 
 Forslag til forudsætningsfag til de enkelte BA-fag godkendtes. 
  
 Pensumstørrelse i DO-kernefag nedsættes til 1200 sider. 
 
 Mulighed for underviserens valg af pensum i ER-kernefag drøfte-

des. Generelt konstateredes, at pensum først fastlægges, når kerne-
fagsopgaven skrives. Tillige konstateredes, at dette administreres 
ret forskelligt i de fem kernefag. Studienævnsformanden vender 
det med ER-gruppen (der efterfølgende er helt indforståede med 
studienævnets intention med ordningen). 

 
 KU nye fælles regler vil blive indarbejdet i studieordningen (or-

lovsregler, max. studietider, 45 ECTS studieaktivitetskrav, eftertil-
meldingsperiode på to uger lige op til semesterstart, fire eksamens-
perioder, ingen automatisk tilmelding). Du nye regler træder i kraft 
fra 1. september 2016. Studienævnet implementerer reglerne under 
forudsætning af, at disse besluttes af KU. 
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 Ønsker fra AST om konkrete retningslinjer vil blive drøftet ved 

SN-møde i efteråret. 
 

Generelle bestemmelser vedr. GT: Bibelkundskab har en skriftlig 
stedprøve. GT1 tilføjelse vedr. offentliggørelse af evt. skriftlig op-
gave. Studiechefen udarbejder udkast til formulering. 
 
Bedømmelsesmuligheder i Valgfag besluttedes. Standart er Be-
stået/Ikke Bestået, men der kan forekomme andre muligheder. 
 
Studieleder og studienævnsformand indarbejder studieordnings-
ændringerne i studieordningerne samt i de generelle bestemmelser. 
Herefter sendes ordningerne til Dekanens endelige godkendelse.  

 
 
Ad 8) Årsrapporten for vejledningsområdet samt internationalise-

ring  
 

Mette Juel Vedel var inviteret til punktet. 
 
Fire Erasmus-aftaler foreslås lukket, idet disse universiteter sender 
mange studerende til os, men teologistuderende benytter ikke disse 
universiteter. Der er p.t. ingen balance i ind- og udrejsende. SN 
tilsluttede sig forslag om lukning af de fire nævnte aftaler: 
 
Charles University in Prague 
Universität Leipzig 
Europa-Universität Flensburg 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
 
Grunden til de fire aftaler lukkes er, at disse ikke bliver brugt af 
vores egne studerende, men der sendes studerende til KU på afta-
lerne. Dette gør at der er stor ubalance på vores Erasmus aftaler.  
 
SN godkendte tillige, at fem aftaler bibeholdes, hvor især to af 
dem (indgået med hhv. Humboldt-Universität zu Berlin og 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) er flittigt brugt af vores 
studerende. 
 
Punktet vil være til drøftelse på SN-møde i efteråret, herunder fa-
kultetets politik vedr. studier i udlandet.  
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Ad 9)  Uddannelsesredegørelser 
 
 Studielederen gennemgik indholdet af uddannelsesredegørelser 

2014-2015 for BA- og KA-uddannelserne samt Religious Roots 
of Europe. 

  
 Vedr. TEO: Studienævnet bemærker, at optaget er stabilt og 

gennemførelsestiden reduceret. Frafaldet på BA-uddannelsen er 
ligeledes reduceret, men har fortsat fokus. 

  
 Vedr. RRE konstateredes, at uddannelsen holder sig inden for 

alle målbare standarder, som er opsat for uddannelsen. 
 
 Studienævnet tilsluttede sig studielederens udkast til uddannel-

sesredegørelser.  
  
 DAV (studielederens sammenskrivning af redegørelserne) vil 

herefter blive fremsendt til Dekanens videre foranstaltning. De-
kanens afrapportering til Rektor skal ske senest 1. oktober 2016. 

 
 
Ad 10) Studiemiljøundersøgelsen 
 

Studiemiljøundersøgelsen vil være punkt på førstkommende stu-
dienævnsmøde. 

 
 
Ad 11) Henvendelser fra studenterambassadøren 
 
 Orientering om henvendelser fra Det Teologiske Fakultet til stu-

denterambassadøren 2015. 
 
 
Ad 12)  Studiestartsprogram 
 

Vedr. studiestartsprogram 2016: SN har fået tilsendt program og 
rusguide til orientering. 
 

 
 
Lukket møde:  
 
Ad 13) Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 
 
 Der forelå ikke ansøgninger til behandling. 
 



 

 7 

 

 
Ad 14) Ansøgninger om dispensation 
 
 Der forelå ikke ansøgninger til behandling. 

 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 2. maj – 6. juni 
2016: 
 
Ni ansøgninger om dispensation fra 30/60-kravet var imødekom-
met på baggrund af fremsendte lægeerklæringer hhv. de særlige 
forhold. 
 
Seks ansøgninger om fritagelse fra opgivelse af 1. Timotheusbrev 
i NT2 var imødekommet, da brevet allerede er opgivet ved bestået 
prøve i NT3.  
 
Ansøgning om tilladelse til at følge KA-valgfag som BA-valgfag 
var imødekommet. Alle KA-valgfag er som udgangspunkt også 
åbne for BA-studerende. 
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-
ladelse til at afmelde eksamen i ER-kernefag, var imødekommet 
på baggrund af de usædvanlige forhold og den fremsendte lægeer-
klæring.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-
ladelse til at forlænge afleveringsfristen for speciale, var imøde-
kommet på baggrund af de usædvanlige forhold (sygdom i nærme-
ste familie). 
 
To ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 
om tilladelse til at framelde KA-valgfag (7,5 ECTS) samt tilmeldes 
valgfrit KA-valgfag, imødekommes således at de ansøgte valgfag, 
hhv. GT og ER, kan opgraderes til valgfag (15 ECTS). 
 
To ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 
om tilladelse til at forlænge afleveringsfristen for BA-projekt, var 
imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold. 
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-
ladelse til tilmelding prøve i Hebraisk for fjerde gang (fjerdegangs-
dispensation), var imødekommet på baggrund af de usædvanlige 
forhold. 
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Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-
ladelse til dobbelt forberedelse ved prøve i Hebraisk 2 samt NT2, 
var imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om til-
ladelse til dobbelt forberedelsestid til samtlige mundtlige eksami-
ner på BA-uddannelsen tillige med 50% udvidet eksaminationstid, 
var imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold. 
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om 
eksamenstilmelding i DO1 samt ER2 ved sommereksamen 2016, 
var ikke imødekommet. Af ansøgningen fremgår det ikke, at der 
foreligger særlige omstændigheder, som kan berettige imødekom-
melse af ansøgningen. 
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske om af-
melding af eksamenstilmelding i valgfag, var ikke imødekommet. 
Af ansøgningen fremgår det ikke, at der foreligger særlige omstæn-
digheder, som kan berettige imødekommelse af ansøgningen.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende regler var ikke imøde-
kommet. Af ansøgningen fremgår det ikke, at der foreligger sær- 
lige omstændigheder, som kan berettige imødekommelse. Ansøg-
ning om afmelding af forhåndsgodkendt fag på HUM er ikke 
imødekommet, idet tilmelding er bindende. Vedr. ansøgning om 
meritoverførsel vurderes, at det tilsendte materiale ikke dokumen-
terer, at de nævnte fag er tilstrækkeligt relevante og på universi-
tets niveau. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til prøve i KH3 for fjerde 
gang (fjerdegangsdispensation) med henvisning til orlovsperiode 
var ikke imødekommet. Der efterspørges herefter en begrundet 
dispensationsansøgning. 
 
To ansøgninger om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 
om særlige hjælpemidler til NT-eksamen, var ikke imødekommet. 
Det vurderes, at der allerede er kompenseret mhp. de foreliggende 
diagnoser, idet der allerede er meddelt dobbelt forberedelsestid. 
 
Ansøgning om dispensation var på baggrund af notat fra læge 
delvist imødekommet. Den studerende frameldes prøve i Græsk 
2, ER 1 og KR 1 ved sommereksamen 2016. Der var meddelt af- 
slag på ansøgningen om at blive afmeldt tredje eksamensforsøg i 
Almen Filosofi, da dette er et fag, som den studerende har haft 
mulighed for at følge inden forværringen af den nævnte sygdom. 
AF er tillige et fag, der indgår i førsteårsprøven. 
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Ansøgning om dispensation, dvs. ønske om tilladelse til at ud-
skyde 3. eksamensforsøg i Hebraisk 2 til uge 35 samt at absolvere 
GT l ved junieksamen 2016 (skønt Hebraisk 2 endnu ikke er be-
stået), var ikke imødekommet, idet HEB 2 er forudsætningsfag 
for GTl. 

 
Ansøgning om dispensation, dvs. ønske om framelding af de allerede 
tilmeldte tre kurser i FS 2016 samt flytning af eksamensdato for Prak- 
tisk Teologi, var ikke er imødekommet. Der henvises til tidligere afgø-
relser. 

 
Ansøgning om dispensation, dvs. ønske om udskydelse af frist 
for aflevering af BA-projekt, var ikke er imødekommet, idet det 
ikke er en særlig omstændighed, at den studerende har to eksa-
miner i en eksamenstermin. 
 
Ansøgning om tilladelse til at få anført beståede forudsætningsfag 
på afgangsbevis ved masteruddannelsen var ikke imødekommet 
med henvisning til Eksamensbekendtgørelsen (BEK 670, §31). 

 
Vedr. tre ansøgninger om dispensation: Ansøgningen om en 
3 måneders udsættelse af afleveringsfristen for valgfagsopga-
ven (fra 1. maj til 1. august 2016) var ikke imødekommet, 
idet det vurderes, at afleveringsfristen for valgfagsopgaver er 
tilrettelagt således, at der er rigelig med tid til opgaveskriv-
ningen for alle studerende inklusiv studerende med funktions-
nedsættelse og efter- og videreuddannelsesstuderende med er-
hvervsarbejde.  
For videre sagsbehandling af ansøgninger om dobbelt forbere-
delsestid til Hebraisk 1 eksamen samt dobbelt forberedelsestid 
samt tilladelse til at medbringe noter til NT 2 eksamen, efterly-
stes lægeerklæring, som redegør for de funktionsnedsættelser, 
der begrunder dobbelt forberedelsestid til eksamen. 

 
 

Ad 15) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering  
 
Der forelå ikke ansøgninger til behandling. 
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Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 2. maj - 6. 
juni 2016: 
 
Merit: 
 
Ansøgning om meritoverførsel af kurset "Latin" absolveret ved 
gymnasiet Auguste-Viktoria-Schule Flensburg, Tyskland, var 
imødekommet, således at Latin 1 (15 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af kursus over "Praktisk filosofi" 
absolveret ved Københavns Universitet, var imødekommet, så-
ledes at BA-valgfag (i alt 15 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af tre kurser absolveret ved United 
Theological College, Bangalore, Indien, var imødekommet, såle- 
des at KA-kernefag i DO, NT samt ER (i alt 36 ECTS) anses for 
afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af tre kurser absolveret ved Yale 
University, USA, var imødekommet, således at KA-kernefag i  
DO, NT samt ER (i alt 30 ECTS) anses for afløst. 
 
Forhåndsgodkendelse: 
 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ét af tre foreslåede kurser 
på HUM, Københavns Universitet, var imødekommet, således at 
BA-valgfag (15 ECTS) vil kunne anses for afløst. 
 
 

Ad 16) Eventuelt 
 
  Spørgsmålet vedr. studerendes funktionsnedsættelse drøftedes. 

Ekspertbistand vil evt. blive inviteret til førstkommende SN-
møde. 

 
  Første SN-møde i efteråret:  
  Fredag den 2. september 2016 kl. 10-12.  
 
  Studienævnsformanden rettede en varm tak til professor Mette 

Birkedal Bruun og stud.theol. Laura Cæcilie Jessen for deres 
store og engagerede arbejde i studienævns-regi. De udtræder 
begge af Studienævnet pr. 1. september 2016, men fortsætter de-
res hverv som suppleanter. 

 
 

    Iben Damgaard og Bente Guldsborg 
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