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M Ø D E R E F E R A T  4. APRIL 2019 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Fredag den 5. april 2019, kl. 9:30-11:30  

Sted 6B-0-36  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
VIP-repræsentant Søren Holst, VIP-repræsentant Niels Henrik Gregersen, 
VIP-repræsentant Tine Reeh, studieleder Carsten Selch Jensen, AC-vejleder 
Anja Mee Foldberg, studenterrepræsentant Yasar Uygur, 
studenterrepræsentant Ditte P- Graven, studenterrepræsentant Amalie 
Grøndal Henriksen og studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Studienævnet besluttede at VIP-repræsentanternes titler udgår og i 
stedet afløses af titlen "VIP". 
Referatet blev herefter godkendt. 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 

a. Studienævnet besluttede at imødekomme en ansøgning om et 
fjerde prøveforsøg på baggrund af de usædvanlige forhold 
begrundet i den studerendes redegørelse samt medsendte 
lægeerklæring. 



 

SIDE 2 AF 7 b. Studienævnet besluttede at imødekomme en ansøgning om et 
fjerde prøveforsøg på baggrund af de usædvanlige forhold 
begrundet i de medsendte lægeerklæringer samt en eftersendt 
indkaldelsesbekræftelse. Herudover besluttede studienævnet 
at imødekomme en ansøgning om særlige prøvevilkår i form 
af forlænget forberedelsestid ved sommereksamen på 
baggrund af dokumenteret funktionsnedsættelse. 
 

c. Studienævnet besluttede ikke at imødekomme en ansøgning 
om særlige prøvevilkår i form af anden eksamensform, da 
studienævnet vurderede at den studerende allerede er 
kompenseret og at den foreslåede eksamensform ikke vil 
kompensere for funktionsnedsættelsen. Studienævnet tildelte 
i stedet dispensation til forlænget eksamenstid på baggrund 
af funktionsnedsættelsen og den allerede tildelte dispensation 
til forlænget forberedelsestid. 

 
d. Studienævnet besluttede at imødekomme en ansøgning om 

meritoverførsel fra Københavns Professionshøjskole. 
Kurserne "Religion og religionsundervisning" og "Almen 
dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab" udløser merit for ”BA-valgfag”. 

 
Ad 4) Drøftelse og godkendelse: studieordningsrevision AKH 

Studienævnet godkendte, at ordet "mundtlig" under 
bedømmelseskriterierne for KH3 udelades, og at sideantallet til 48-
timers eksamen fastholdes. Studienævnet besluttede at skrive 
Kirke- og Teologihistorie med store forbogstaver for at der er 
kongruens med resten af betegnelserne på uddannelsen, men der 
sørges for, at det ensrettes i studieordningen, sådan at det ikke står 
med store forbogstaver nogle steder og små andre. 
 

Ad 5) Drøftelse: behandling af undervisningsevaluering for efteråret 
(v. udvalg) 
Udvalget bestående af Søren Holst og Kristoffer Johannes Schmidt-
Hansen havde udarbejdet en rapport, som var udsendt sammen med 
dagsorden forud for mødet. 
 
Der er generelt stor tilfredshed med undervisningen og 
underviserne. 
 



 

SIDE 3 AF 7 Det fysiske undervisningsmiljø 
Igen ved dette semesters evaluering er det massivt bemærket, at der 
er problemer med udluftningen i Kierkegaard auditoriet. Der er 
dårlig luft og der mangler en mulighed for hurtig udluftning. 
Herudover angiver de studerende, at der mangler knagerækker i 
auditoriet. 
Herudover oplever de studerende at nogle undervisningshold er for 
store, hvilket går ud over undervisningen. Studienævnet ønsker at 
gøre opmærksom på dette. Det er ikke undervisningslokalernes 
størrelse, der skal afgøre størrelsen på holdet. 
 
For Græsk 1 er det vigtigt at holdene ikke er for store på grund af 
det pædagogiske sigte. For NT3 er det vigtigt at opdele 
undervisningen i to hold i stedet for ét. 
I efterårssemestret 2019 er der oprettet to hold i NT3. 
 
Studielederen påpegede at nogle hold er mere attraktive end andre, 
hvilket kan være skyld i de store undervisningshold. 
 
Græsk/Latin 
Ombytning af græsk og latin bliver berørt igen. Studienævnet vil 
tage dette op igen på et senere tidspunkt. Der er mange, der 
udebliver og mange dumper Græsk 2. 
 
NT3 
Underviseren opfordrer til, at studienævnet drøfter med 
faggruppen, hvordan eksamen for studerende med særlige 
forudsætninger kan foregå mest hensigtsmæssigt. NT-faggruppen 
inviteres til en drøftelse af dette på et sagsbehandlingsmøde. 
Problemstillingen bliver efterfølgende taget op på et 
studienævnsmøde. 
 
DO1 
Mange klassisksproglige studerende har DO1 på første semester på 
grund af problemer med at få semestret til at gå op med fag i 
studieordningen. Underviseren bemærker, at disse studerende har 
en udfordring med hensyn til ikke at have de fornødne 
forudsætninger. 
 
Studienævnet vil arbejde med forslag til studieordningsændringer. I 
dette arbejde vil problematikken angående græsk og latin samt 
DO1 indgå. 
 



 

SIDE 4 AF 7 Ad 6) Drøftelse: undervisningsevaluering (ved udvalg) 
Udvalget bestående af Lars Kristian Lyngberg-Larsen og Søren 
Holdt havde afholdt et kort møde og drøftet hvorvidt evalueringen 
kan gennemføres anonymt og elektronisk eventuelt i 
undervisningstimerne. En drøftelse af undervisningsevalueringen 
skal på dagsorden ved maj-mødet. 
 

Ad 7) Studieinformation: Gennemgang og model for kvalitetssikring 
(ved Anja Mee Foldberg) 
Anja Mee Foldberg fremlagde rammerne for, hvordan der kan 
arbejdes med ændringer på studieinformation. 
Princippet for studieinformation er, at de studerende skal modtage 
korte og præcise svar. Der er tale om en Q&A-opbygning med 
accordions. De fleste titler og termer vil være faste KU-skabeloner, 
der ikke kan ændres. 
 
Anja fremlagde forslag til proces for kvalitetssikring for både en 
mere grundig gennemgang og løbende ændringer. 
Ved en grundig gennemgang af studieinformation forbereder et 
udvalg (stud/VIP) forslag til ændringer, som fremlægges på et 
studienævnsmøde. Studienævnet sender forslag til ændringer til  
redaktion. Denne proces skal tilføjes til årshjulet – én gang årligt. 
Studienævnet kan løbende komme med forslag til ændringer på 
studieinformation. 
 
Studienævnet godkender processen. Der tages stilling til, hvor i 
årshjulet den grundige gennemgang af studieinformation skal ligge, 
på et senere møde. 
 

Ad 8) Drøftelse: Internationaliseringsrapport og årsrapport for 
vejledningen 
Studienævnet udtrykte frustration over tidskrævende kontrol. 
Studienævnet havde ellers ingen bemærkninger til de to rapporter. 
 

Ad 9) Drøftelse: Klargøring af forberedelseslokaler ved mundtlige 
eksamener (henvendelse fra AKG) 
På grund af tidsmangel udsættes punktet til næste møde. 
 

Ad 10) Samarbejdet med biblioteket om undervisning 
På grund af tidsmangel udsættes punktet til næste møde. 
 

Ad 11) Drøftelse: ny ramme for specialemodellen 
På grund af tidsmangel udsættes punktet til næste møde. 



 

SIDE 5 AF 7 Afdelingen for Kirkehistorie sender et dokument med deres forslag. 
Afdelingen for Systematisk Teologi har ingen forslag til ændringer. 
 

Ad 12) Drøftelse og evt. nedsættelse af udvalg: Kortlægning af 
mobilitetsvinduer på TEO BA og KA 
På grund af tidsmangel udsættes punktet til næste møde. 
 

Ad 13) Eksamensstatistik for sommer 2018 (bilag 8) (CSJ) 
Fra og med næste semester behandler studienævnet 
eksamensstatistikken sammen med studielederens 
evalueringsrapport. 
 
Studienævnet bemærkede, at der i materialet mangler 
eksamensstatistik for reeksamen. Dette efterspørges til næste gang. 
 
Ved en kommende studieordningsrevision skal der foreligge 
eksamensstatistik fra fem år tilbage. 
 

Ad 14) Mindre sager og meddelelser 
a. Ændringsbekendtgørelser: Adgangsbekendtgørelser og 

uddannelsesbekendtgørelser 
På grund af tidsmangel udsættes punktet til næste møde. 
 
 

Ad 15) Studielederens punkt 
a. Ansøgertal til kvote 2 

Der er sket en nedgang i ansøgertallet på 28,8 % fra sidste år, 
hvor der var en stor stigning. 
I år har 57 søgt om optag gennem kvote 2, hvor ansøgertallet 
sidste år var på 80. 
Ansøgertallet til kvote 2 med teologi som første prioritet er i 
år 45. Det var 38 sidste år.  
 

b. Ansøgertal til TEO KA 
Til optag på kandidatuddannelsen per 1. februar havde 20 
ansøgere søgt optag. Til optag per 1. september 2019 er 
ansøgertallet 60-65, hvilket er langt højere end normalt.  
 

Ad 16) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 
 

Ad 17) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 



 

SIDE 6 AF 7 Ad 18) Eventuelt 
Intet fremkom. 
 

Ad 19) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde  
a. En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i pensum 

fra forrige semester blev imødekommet på baggrund af 
sygemelding og barsel.  

b. En ansøgning om dispensation fra bachelorstudieordningens 
2.2.3 og 2.6 blev imødekommet da der forelå særlige 
omstændigheder. 

c. En ansøgning om dispensation til afmelding af undervisning 
og eksamen efter fristen blev imødekommet da der forelå 
særlige omstændigheder. 
Dispensation fra det løbende studieaktivitetskrav blev ikke 
imødekommet da det endnu ikke var aktuelt. 

d. En ansøgning om dispensation til et fjerde eksamensforsøg 
blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 

e. En ansøgning om dispensation til et femte eksamensforsøg 
blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 

f. En ansøgning om dispensation blev delvist imødekommet. 
Dispensation til tilmelding af eksamen efter fristen blev 
imødekommet da der forelå særlige omstændigheder. 
Dispensation til særlige prøvevilkår blev ikke imødekommet 
da der ikke forelå særlige omstændigheder. 

g. Dispensation til særlige prøvevilkår på hele 
bacheloruddannelsen blev imødekommet på baggrund af den 
fremsendte lægeerklæring. 

h. En ansøgning om dispensation blev delvist imødekommet. 
Dispensation til at medbringe sproglige noter til en mundtlig 
eksamen blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
dokumentation. Dispensation til forlænget skriveperiode blev 
ikke imødekommet da der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 

i. En ansøgning om særlige prøvevilkår blev ikke 
imødekommet da der ikke forelå særlige omstændigheder. 

j. En ansøgning om dispensation til at tage kurser på 
kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen er afsluttet 
blev imødekommet på baggrund af faglige forudsætninger. 

k. En ansøgning om orlov og dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af den 
medsendte lægeerklæring.  



 

SIDE 7 AF 7 l. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav, på baggrund af barsel, blev 
imødekommet på baggrund af den medsendte lægeerklæring.  

 
Ad 20) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde  

a. En ansøgning om meritoverførsel fra Det Juridiske Fakultet, 
KU, blev delvist imødekommet. Kurserne ”Almene fag: 
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi” kan udløse merit 
for BA-valgfag på teologiuddannelsen.  

b. En ansøgning om merit for bachelorprojektet blev ikke 
imødekommet, da bachelorrapporten ikke lever op til 
kravene for en teologisk bacheloruddannelse. 

c. En ansøgning om meritoverførsel fra Universitet i Oslo, blev 
delvist imødekommet. 
Kurset ”TEOL1006 Bibelhebraisk II” kan udløse merit for 
Hebraisk 2 på teologiuddannelsen på Københavns 
Universitet. Kurset ”TFF3002 Kjønnsperspektiv på religion 
og teologi” kan udløse merit for BA-valgfag på 
teologiuddannelsen. Kurset ”TEOL4150 Religionsfilosofi og 
dogmatikk” kan udløse merit for Dogmatik med Økomenisk 
Teologi 1 på teologiuddannelsen. Ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af, at kurset ”TEOL4150 
Religionsfilosofi og dogmatikk” kan udløse merit for 
”Dogmatik med Økomenisk Teologi 2” på 
teologiuddannelsen blev ikke imødekommet på baggrund af 
en faglige høring. 

d. En ansøgning om meritoverførsel fra Yale Divinity School, 
blev imødekommet. Kurset ”REL 929 Theology of Plato and 
Aristotle” udløser merit for kurset ”ER kernefag”. Kurset 
”REL594 Readings in Hellenistic Jewish Literature” udløser 
merit for valgfag på teologiuddannelsen. 

e. En ansøgning om meritoverførsel fra Det Humanistiske 
Fakultet, KU, blev imødekommet. Valgfag fra BA i 
musikvidenskab ”Musikhistorie, specialområde” og 
”Emnekursus: Tristan og Isolde – kærlighed til døden” 
udløser merit for ”BA-valgfag” 

f. En ansøgning om meritoverførsel fra Det Humanistiske 
Fakultet, KU, blev imødekommet. ”Tysk Historie 1” og 
”Tysk Historie 2” udløser merit for ”BA-valgfag”. 
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