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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2017 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 15. december 2017, kl. 11-14  

Sted Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Iben Damgaard, professor MSO Tine Reeh, professor Jesper 
Høgenhaven, stud.theol. Søren Frank Jensen, stud-theol. Thomas Neergaard, 
studiechef Maj-Britt Johannsen, studieleder Carsten Selch Jensen og 
studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. 
Stud.theol. Kristoffer Schmidt-Hansen deltog efter det lukkede punkt. 

Afbud 

AC-vejleder Anja Mee Foldberg og stud.theol. Maria Snejbjerg Louring Poulsen. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse af et punkt om merit. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 
En ansøgning om dispensation til forlænget forberedelsestid samt 
forlænget eksamenstid blev behandlet på mødet og studienævnet 
besluttede at give dobbelt forberedelsestid ved samtlige mundtlige 



 

SIDE 2 AF 9 prøver under den teologiske bacheloruddannelse samt dobbelt 
eksamenstid ved de skriftlige stedprøver under den teologiske 
bacheloruddannelse på baggrund af funktionsnedsættelse. 
 

Ad 4) Drøftelse: Eksamensplan – herunder skriveperiode for 
kernefagseksamen, porteføljeeksamen og synopsiseksamen 
Nye dokumenter om eksamensplanen blev delt ud på mødet. 
I forbindelse med den nye valgfagsordning med aflevering ved 
kursusafslutning er der sket ændringer – der er sat en fast dag af i 
ugen efter kursusafslutningen til aflevering. 
 
Der er afsat nye afleveringsfrister til kernefag, så at man kan 
friholde nogle uger fra eksamensperioden, sådan at underviserne 
får mere tid til forskning og de studerende får en fri-uge inden 
semesterstart om vinteren. 
 
Ved vintereksamen vil der være 24 dages skriveperiode til 
kernefagsopgaver. Ved sommereksamen vil der være 17 dages 
skriveperiode til kernefagsopgaver. Der bliver givet længere tid ved 
vintereksamen på grund af jul. 
Med denne eksamensplan vil alle vide, hvornår eksamenerne 
kommer til at ligge fremadrettet 
De kernefag med færrest tilmeldte og hermed færrest eksamener, 
skal ligge først, sådan at bedømmerne til de eksamener med mange 
tilmeldte får længst tid til at læse opgaverne. 
Studienævnet bemærkede, at det er vigtigt at gøre censorkorpset 
opmærksomme på den kortere skriveperiode. Det er desuden 
vigtigt at de spørgsmål underviserne stiller svarer til en opgave med 
kortere tid – det kræver mere klare og lukkede spørgsmål.  
 
Hele studienævnet godkendte eksamensplanerne. 
Desuden anbefalede studienævnet (i forhold til kvalitetssikring) at 
der igen indføres opgavemøder hvert semester for underviserne på 
de udbudte kernefagskurser. Studielederen står for møderne, som 
skal holdes korte. 
 
Eksamensplanerne skal sendes til kvalitetssikring hos afdelingerne 
til eventuelle bemærkninger. 
 



 

SIDE 3 AF 9 Ad 5) Den nye valgfagsordning i forhold til praktikforløb (herunder 
drøftelse af ordningen), specialiseringskurser, EVU-kurser og 
høringsproces 
Studienævnsformanden læste dekanens høringssvar vedr. valgfag 
op på mødet til eventuel kommentering. 
Studienævnet besluttede at bevare den minimale beskrivelse af 
feedback, som er hvad man som studerende kan kræve af 
underviseren. Hvilken form og udbredelse af feedback 
undervisningen indeholder er op til underviseren. 
 
Der blev uddelt en ny udgave af valgfagspunktet i 
studieordningerne herunder særligt tilrettelagte valgfag med anden 
eksamensform og feltstudium og projektorienteret forløb. 
 
Studienævnet gennemgik valgfagsteksten og kommenterede med 
rettelser. Det blev besluttet at lave et nyt underpunkt om ”Studier i 
selvvalgt emne”. De studerende har mulighed for at få en 
bedømmer, som ikke er en underviser på de udbudte 
valgfagskurser, hvis denne godkender det. 
På mødet blev udarbejdet et nyt forslag, som indstilles til dekanens 
forhåndsgodkendelse. 
 
I den efterfølgende skriftlige behandling af emnet, blev det ændret 
således at friheden i forhold til valgfaget i stedet tydeliggøres ved 
en ny linje i den generelle valgfagstekst: ”Hvis valgfaget ønskes 
gennemført på anden måde end de nedenfor beskrevne, kræves 
studienævnets godkendelse”. 
 
I forhold til feltstudium/projektorienteret forløb blev sideantallet 
ændret således at der er forskel på opgaverne på BA og KA.  
Det er ikke længere studienævnet, der skal godkende 
praktikopholdet, men praktikvejlederen. 
For at styrke muligheden for praktik blev det besluttet at der skal 
indføres et praktikvejlednings-valgfag. De timer, der blev frigivet 
ved at slå BA og KA-valgfag sammen, kan bruges til dette. 
Studienævnsformanden går videre med det i forhold til 
praktikvejledere. Det første praktikvejlednings-valgfag skal 
planlægges til efteråret.  (Afklares med Anders Holm og Niels 
Kastfelt).  
 

Ad 6) RRE-specialefrister 
Studienævnet godkendte at specialet bevares på fjerde semester, 
men fristerne ændres ligesom på teologi. 



 

SIDE 4 AF 9  
Ad 7) Studieordningsrevision i forhold til viden, færdigheder, 

kompetencer 
Hvert VIP-medlem af studienævnet har haft ansvaret for at tale 
med afdelingen omkring viden, færdigheder og kompetencer. 
 
 Der var meget forskellig praksis med om kompetencer var med 
som bedømmelseskriterier, og da de generelle kompetencer 
vanskeligt udprøves besluttede studienævnet at fjerne dem. 
 
Under den efterfølgende skriftlige videre behandling af 
spørgsmålet, besluttede nævnet, at kompetencerne udprøves i BA-
projekt og speciale. 
 
Studienævnsformanden opridsede høringsprocessen og 
studienævnet godkendte denne. Dekanen får de reviderede 
studieordninger tilsendt til kommentering i næste uge. Derefter skal 
afdelingerne og fagrådet have dem tilsendt. Herefter skal det i 
høring hos censorformandskab og Eksternt Råd. 
 

Ad 8) Sideantal ved porteføljeeksamen NT1 
NT-gruppen har fået dispensation til 9 siders opgaver i NT1. 
Studienævnet vedtog at i den reviderede 2018-udgave af 
studieordningen fastsættes sideantallet for GT1 til 8-12 sider, 
sideantallet for NT1 fastsættes til maks. 9 sider og sideantallet for 
KH2 fastsættes til 10-15 sider. 
 
Merit i studieordningen: 
Dokument med revision af afsnittet blev udleveret på mødet. 
Godkendt på et tidligere møde at der maks. kan meritoverføres 60 
ECST. 
Aarhus-delen skal slettet fra studieordningen. 

 
Ad 9) Godkendelse af kursusbeskrivelse for F18 

Et kernefagskursus blev godkendt af studienævnet. 
 
Studiechefen undersøger om der fremadrettet skal skeles til viden, 
færdigheder og kompetencer i kursusbeskrivelserne. 
 
Hvis de obligatoriske fag ændrer indhold skal det godkendes i 
studienævnet. 

 
Ad 10) Nedsættelse af optagelsesudvalg til kvote 2-optagelsesudvalg 



 

SIDE 5 AF 9 Søren Frank Jensen, Iben Damgaard, Mette Juhl Vedel er udnævnt 
som medlemmer af udvalget. 
 

Ad 11) Godkendelse: undervisningsevalueringsrapport fra det 
foregående akademiske år 
Studielederen har sammenskrevet undervisningsevalueringerne fra 
teologiuddannelsen, uddannelsen i Europas religiøse rødder og 
afrikastudier. 
Rapporten blev godkendt af studienævnet. 
 

Ad 12) Studielederens punkt 
a. God videnskabelig praksis blandt de studerende 
Ved studiestart var der flere tilfælde af studerende 
plagieringssager. 
Studielederen vil skrive ud til afdelingslederne og bede dem få 
underviserne til at gøre de studerende opmærksomme på god 
videnskabelig praksis og konsekvenserne hvis de ikke opfyldes – 
især på de første år af studiet.  
 
KUnet skal gennemses for information om god videnskabelig 
praksis. 
Studienævnssekretæren undersøger reglerne vedrørende snyd, 
hvor antal tegn ikke er opfyldt. 
 

Ad 13) Mødedatoer 2018 
Et møde sidst i januar blev planlagt, men mødedatoen blev ændret 
til den 2. februar, hvor studienævnet skal konstitueres og gennemgå 
studieordningsrevisionerne. 
 
Studienævnet mødes i resten af forårssemestret på udvalgte 
mandage kl. 12.30-15.00. Indkaldelser til forårets møder udsendes 
per e-mail. 
 

Ad 14) Mindre sager og meddelelser  
a. Orientering om forhåndsgodkendelse – faglærer høres 

inden ansøgning 
Forhåndsgodkendelse af merit for obligatoriske fag skal 
godkendes hos faglærer forinden. 
 

Ad 15) Nyt fra studentervejlederne 
a. Studiestartsevaluering og studiestartsprøve 



 

SIDE 6 AF 9 På SCIENCE tænkes studiestartsevalueringen sammen med 
studiestartsprøven. Dem der besvarer studiestartsevalueringen 
består studiestartsprøven. 
 
Den faglige studiestartsuge skal være obligatorisk på første 
semester, men der skal udvikles en ide om en prøve B. 
Studienævnet godkender at AC-vejlederen går videre med denne 
ide. Dette skal køres parallelt med den faglige studiestartsuge. 
 

Ad 16) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 

Ad 17) Eventuelt 
Intet fremkom 

 
Skriftlig orientering til mødet: 
Ad 18) Revideret årshjul til orientering (bilag 10) 
Ad 19) Studenterambassadørens nyhedsmail (bilag 11) 
Ad 20) Ledelsesrapportering oktober 2017 (bilag 12) 

 
Ad 21) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamenerne 
ved vintereksamen 2017-18 efter afmeldingsfristen samt 
nedsættelse af det løbende studieaktivitetskrav blev 
imødekommet på baggrund af vandrejournal 

b. En ansøgning om dispensation til at gå op i pensum fra 
efteråret 2015 blev imødekommet på grund af 
langtidssygemelding 

c. To ansøgninger om dispensation til forlænget 
forberedelsestid ved vintereksamen 2017-18 blev 
imødekommet på baggrund af lægeerklæringer 

d. En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamenerne 
ved vintereksamen 2017-18 efter afmeldingsfristen samt 
nedsættelse af det løbende studieaktivitetskrav blev 
imødekommet på baggrund af lægeerklæring 

e. En ansøgning om dispensation til at afmelde en eksamen ved 
vintereksamen 2017-18 efter afmeldingsfristen blev 
imødekommet på baggrund af lægeerklæring 

f. En ansøgning om dispensation til at rykke en eksamensdato 
ved vintereksamen 2017-18 blev imødekommet på baggrund 
af lægeerklæring 



 

SIDE 7 AF 9 g. En ansøgning om dispensation fra kravet om at have deltaget 
i førsteårsprøven inden udgangen af første studieår blev 
imødekommet. 

h. En ansøgning om dispensation til at tilmelde en eksamen ved 
vintereksamen 2017-18 efter tilmeldingsfristen blev ikke 
imødekommet, da der ikke forelå usædvanlige forhold. 

i. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår ved 
vintereksamen 2017-18 blev ikke imødekommet, da 
studienævnet ikke vurderede at en dispensation var 
nødvendig ud fra tilsendte lægeerklæring. 

j. En ansøgning om dispensation til at afmelde to fag under 
førsteårsprøven samt dispensation fra førsteårsprøvekravet 
om at have deltaget i førsteårsprøven inden udgangen af 
første år og om at have bestået førsteårsprøven inden 
udgangen af andet år blev imødekommet på baggrund af 
medsendt lægeerklæring. 

k. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev delvist imødekommet på baggrund 
af lægeerklæring for et akademisk år, men ikke for hele 
uddannelsen. 

l. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår ved 
vintereksamen 2017-18 blev ikke imødekommet, da 
studienævnet vurderede at ikke var nødvendigt, for at 
ligestille med andre studerende. 

m. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
vandrejournal. 

n. Tre ansøgninger om dispensation til at tage kurser på 
kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet, 
blev imødekommet. 

o. En ansøgning om dispensation til at annullere din tilmelding 
til valgfag blev imødekommet på grund af de særlige faglige 
omstændigheder. 

p. En ansøgning om dispensation til at annullere andet 
specialeforsøg på grund af at uafsluttede eksamener blev ikke 
imødekommet, men studienævnet valgte at udsætte 
specialeafleveringsfristen for tredje specialeforsøg. 

q. En ansøgning om dispensation til at tilmeldes eksamen efter 
fristen blev imødekommet på baggrund af særlige 
omstændigheder i forbindelse graviditet. 

r. En ansøgning om dispensation til at tilmeldes og aflevere 
specialet før alle fag er afsluttet blev imødekommet på 



 

SIDE 8 AF 9 baggrund af faglærerudtalelse, og idet specialereglerne vil 
blive revideret fra september 2018. 

s. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår ved 
vintereksamen 2017-18 blev ikke imødekommet, da 
ansøgningen blev sendt næste to uger efter ansøgningsfristen. 

t. En ansøgning om dispensation til sygemelding ved 
vintereksamen 2017-18 samt nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
lægeerklæring. 

u. Tre ansøgninger om dispensation til sygemelding til et fag 
ved vintereksamen 2017-18 samt nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav og udsættelse af førsteårsprøven blev 
imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 

v. En ansøgning om dispensation fra den maksimale studietid 
blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede at 
det var nødvendigt på nuværende tidspunkt. 

w. En ansøgning om dispensation til at skrive speciale på 
engelsk blev imødekommet på grund af ønsket om at søge 
ph.d. i udlandet. 

x. En ansøgning om dispensation til sygemeldes ved 
vintereksamen 2017-18 samt til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
vandrejournal og lægeerklæring 

y. En ansøgning om dispensation til optag på 
kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen var afsluttet 
blev ikke imødekommet, men studienævnet tilbød den 
studerende at tage et kursus på overgangsrammen. 

z. En ansøgning om dispensation til at tage bachelorvalgfaget 
på andet semester blev imødekommet på baggrund af særligt 
studieforløb i forbindelse med aflagte kurser under Åbent 
Universitet. 

æ. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav samt udsættelse af specialet blev 
imødekommet på baggrund af vandrejournal. 

ø. En ansøgning om dispensation til at tage Praktisk Teologi og 
BA-valgfag som gæstestuderende blev imødekommet efter 
konkret, individuel og faglig vurdering. 

 
Ad 22) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om merit af kurser ved Universität Bern blev 
imødekommet, sådan at kurserne ”Christen und 
Militärdienst, Kirche und Krieg in der Antike” (5 ECTS), 
”Diakonisches Wirken der reformierten Kirchen in der 



 

SIDE 9 AF 9 Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert” (5 ECTS) og 
”Fälschungen in der Kirchengeschichte – Kirchenpolitische 
und historiographische Auswirkungen und Aspekte” (5 
ECTS) udløser merit for KH-kernefag (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. Og kurserne ”Justice and Break with 
Tradition – Religious Emancipation of Women in Modern 
Judaism” (3 ECTS), ”Jesus-Bilder in der Geschichte und 
Theologie” (5 ECTS), ”We Should be Human – The 
Reformation and Deaconry” (3 ECTS) og ”Religion in the 
United States after 1945” (3 ECTS) udløser merit for KA-
valgfag (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 

b. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af “Tysk – Tysk 
historie 2” og “Globalhistorie” ved Det Humanistiske 
Fakultet, KU, til at afløse BA-valgfag på teologiuddannelsen 
blev imødekommet på baggrund af den motiverede 
ansøgning. 

c. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af “Indføring i 
sprogpsykologi – Forståelsens psykologi” ved Det 
Humanistiske Fakultet, KU, til at afløse KA-valgfag på 
teologiuddannelsen blev imødekommet. 

 


	Til stede
	Dagsorden

