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M Ø D E R E F E R A T  10. MAJ 2019 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Fredag den 10. maj 2019; kl. 9:30-12:00  

Sted 6B-0-22  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen, stud.theol. Amalie Grøndal 
Henriksen, stud.theol. Thomas Nordahl, VIP Søren Holst, VIP Niels Henrik 
Gregersen, VIP Tine Reeh, studieleder Carsten Selch Jensen (til stede indtil 
kl. 11), studiechef Maj-Britt Johannsen, studienævnssekretær Mette Juhl 
Vedel. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 
Der forelå ingen sager til behandling på mødet. 
 



 

SIDE 2 AF 7 Ad 4) Nedsættelse af udvalg til behandling af 
undervisningsevalueringer for F19 
Søren Holst og Lars Kristian Lyngberg-Larsen meldte sig til 
udvalget. 
 

Ad 5) Nedsættelse af udvalg til planlægning af studienævnets 
temadag 
Niels Henrik Gregersen og Thomas Nordahl meldte sig til udvalget. 
Studienævnet drøftede en eventuel dato og eventuelt emne. Emnet 
"skam" kom på banen, og temadagen afholdes muligvis fredag den 
4. oktober kl. 13-17. 
 

Ad 6) Drøftelse og nedsættelse af udvalg til studieordningsrevision; 
herunder rækkefølge på græsk/latin, problematik angående 
klassisksproglige studerende, den nye specialemodel og 
kortlægning af mobilitetsvinduer jf. Strategi 2.4 (bilag 2a-e) 
Studienævnet drøftede, hvordan der skal arbejdes med 
studieordningsrevisionen, og hvilken form et eventuelt udvalg skal 
have. 
 
Studienævnet drøftede de vigtige punkter i forhold til en 
kommende studieordningsrevision: 
- Græsk-problematikken og rækkefølgen på propædeutikfagene. 

(herunder frafald) 
- Speciale-problematikken (fire måneders specialeperiode i stedet 

for seks måneder) 
- Mobilitet og valgfag: Studenterne ønsker 30 ikke-fagbundne 

ECTS på BA, primært for at give et reelt mobilitetsvindue mhp. 
udlandsophold. 

 
Det er vigtigt at få konkrete tal (statistik) med i arbejdet. Herudover 
skal undervisningsevalueringer fra de sidste år og materialet fra 
uddannelsesredegørelserne med. 
 
Tidsplan og deadline: Studiechefen forbereder en tidsplan med 
deadlines for studieordningsrevision, der skal træde i kraft fra 
september 2020. 
 

 De studerende har forberedt forslag til reviderede studieordninger, 
som vil indgå i arbejdet. 
 
Studieleders udkast sammen med de studerendes udkast og 
statistik/tal/evalueringer fremlægges for studienævnet på et 



 

SIDE 3 AF 7 kommende møde, hvorefter studienævnet forbereder et forslag til 
studieordningsrevisioner, som herefter sendes i høring. 
 
Studielederen og studienævnsformanden vil udarbejde et hyrdebrev 
til vejledere og studenter, når det ligger klart, hvornår den nye 
specialemodel træder i kraft. 
 

Ad 7) Drøftelse: Klargøring af forberedelseslokaler ved mundtlige 
eksamener (henvendelse fra AKG) 
Studentervejlederne og eksaminatorer oplever problemer ved 
klargøringen af forberedelseslokaler til eksamen. Åbne lokaler og 
få eksemplarer af bøger gør det svært at håndtere. 
Én konkret løsning kunne være at nedbringe mængden af bøger og 
eventuelt anskaffe flere eksemplarer af bøgerne. 
 
Studienævnet bemærker, at der er tale om uhensigtsmæssige 
forhold, der gør, at der kan ske fejl og mangler. Underviserne bør 
være opmærksomme på, at der kan ske fejl og at lokalerne måske 
ikke ser ud, som de blev sat op til. 
 
GT-faggruppen har revideret i listen over hjælpemidler i 
forberedelseslokalerne ved at skelne mellem bøger, der skal stå i 
lokalet og bøger der må medbringes i lokalet. Studienævnet 
anbefaler denne øvelse til de andre faggrupper, for at de også kan 
reducere i hjælpemiddellisterne.  
Studienævnet udsender en mail til afdelingerne om GT's model til 
udførelse på de andre fagområder. 
 

Ad 8) Orientering og drøftelse: Studiestart (guide + program + 
karrierearrangement og Teologi ud af boksen) herunder 
Strategi 2.9 
Anja gennemgik studiestartsiderne på studieinformation på KUnet. 
Der findes ikke længere en rus-guide, men informationen ligger på 
studieinformation under Studiestart. Nye studerende får allerede 
adgang til KUnet i slutningen af juli. 
Nogle informationer er endnu ikke opdateret, ligesom 
studiestartsprogrammet endnu ikke er helt færdigt, men det ligner i 
store træk det fra sidste år. Sidste år blev studiestartsprogrammet 
evalueret meget positivt. 
Datoer og forrige års program ligger eksternt på studier.ku.dk. 
Studienævnets temadag kommer med som en aktivitet i kalenderen. 
 



 

SIDE 4 AF 7 At teologiuddannelsen er et fuldtidsstudium (jf. fakultetets strategi 
punkt 2.9), bliver adresseret ved studiestarten, og desuden 
indeholder studiestarten information om studieteknik. 
 

Ad 9) Drøftelse: Revision af hjælpemiddelliste NT2 og NT3, herunder 
computer i forberedelseslokalet 
NT-faggruppen ønsker at de studerende får adgang til online-
udgaven af Liddell/Scott/Jones Greek-English Lexicon via en 
computer, som er spærret for anden internettrafik. Hvis siden er 
nede, vil man kunne benytte den trykte Liddell/Scott/Jones, og 
desuden vil Barclay M. Newman, Greek-English Dictionary of the 
New Testament blive lagt frem. 
 
Studienævnet godkendte løsningen. De studerende skal gøres 
opmærksomme på risikoen. 
 

Ad 10) Drøftelse: Revision af opgaveformalia på studieinformation 
Niels Henrik Gregersen og Lars Kristian Lyngberg-Larsen havde 
udarbejdet en pdf-version om opgaveformalia. Niels Henrik 
Gregersen kontakter Anja Mee Foldberg i forhold til ændringer på 
studieinformation. 
 
Det blev bemærket, at der mangler information om, hvordan e-
bøger og bibeludgaver anføres. Afdeling for Bibelsk Eksegese 
anviser, hvordan bibeludgaver skal anføres. 
Herudover skal der tilføjes retningslinjer for traditionel fodnote-
praksis (modsat ”author-date”) – Tine Reeh sender en tekst 
vedrørende dette. 
 
Niels Henrik Gregersen gennemskriver dokumentet igen med input 
fra afdelingerne. 
 

Ad 11) Samarbejdet med biblioteket om undervisning 
Skriftlig orientering fra biblioteket om, hvilke områder biblioteket 
underviser inden for. Studienævnet tog orienteringen til 
efterretning. 
 

Ad 12) Mindre sager og meddelelser 
a. Ændringsbekendtgørelser: Adgangsbekendtgørelser og 

uddannelsesbekendtgørelser 
Studiechefen og studienævnssekretæren orienterede om 
ændringerne. 
 



 

SIDE 5 AF 7 Ad 13) Studielederens punkt 
a. Orientering: Ledelsesrapportering 

Studielederen orienterede. Rapporten er et øjebliksbillede, og 
der er tale om et tilbageblik. 
Især tallene for frafald og STÅ-produktionen er interessant 
og er noget af det fakultetet hele tiden har øje på.  
Første-års-frafaldet er faldet betydeligt især på BA, men da 
det drejer sig om små tal, kan få studerende gøre, at det 
svinger meget. Frafaldet hænger også sammen med 
studentersammensætningen. 
STÅ-produktionen er faldet og det ligger under de 45 ECTS. 
Måltallet er 45 ECTS for TEO. Studentersammensætningen 
spiller også ind her, og mange studerende har 
funktionsnedsættelser på TEO. 
 
Studienævnet skal forholde sig til disse tal i 
studieordningsrevisionen. 
 

Ad 14) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 
 

Ad 15) Nyt fra de studerende 
Studenterrepræsentanterne nævnte, at det er problematisk, at 
studerende i nogle tilfælde skal aflevere undervisningsevalueringer 
direkte til underviseren, når det er meningen, at evalueringerne er 
anonyme. 
Det bør fremhæves i forhold til underviserne at evalueringerne skal 
være anonyme (eller at der er mulighed for anonymitet). Astrid 
Hallberg sender en e-mail ud til underviserne med en tekst forfattet 
af studienævnsformanden. 
 

Ad 16) Eventuelt 
Tine Reeh forklarede, at der er en gruppe af studerende på KH1-
holdet, som er meget bange for at dumpe Græsk 2. Der efterspørges 
et repetitionskursus i græsk, fordi de studerende ellers undlader at 
tage KH1 for at koncentrere sig om græsk til den ordinære 
eksamen. 
Studienævnet drøftede, hvorvidt det er muligt at finde seks timer til 
et repetitionskursus i august eller eventuelt lektiecafe i ugerne op til 
reeksamen. 
Studienævnet besluttede, at denne drøftelse skal tages med på 
næste studienævnsmøde som et punkt på dagsorden. Studielederen 
orienteres om ønsket forud for mødet. 



 

SIDE 6 AF 7  
Skriftlig orientering: 
 
Ad 17) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde  

a. En ansøgning om dispensation fra afmeldingsfristen til 
eksamen blev imødekommet. Prøveforsøgene ved 
sommereksamen blev annulleret på baggrund af den 
indsendte lægeerklæring. 

b. En ansøgning om dispensation fra præsenskravet og 
afleveringsfristen for afløsningsopgaver blev ikke 
imødekommet, da studienævnet vurderede, at det ville stille 
den studerende bedre end andre studerende. 

c. To ansøgninger om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af de 
indsendte lægeerklæringer og prøveforsøgene ved 
sommereksamen blev annulleret. 

d. En ansøgning om dispensation til udsættelse af maksimal 
studietid blev imødekommet på baggrund af den indsendte 
lægeerklæring. 

e. En ansøgning om dispensation fra forudsætningsfag blev 
imødekommet på baggrund af de helt særlige 
omstændigheder. 

f. En ansøgning om dispensation til at skrive speciale på 
engelsk blev imødekommet på betingelse af godkendelse fra 
vejleder. 

g. En ansøgning om dispensation til at skrive speciale på 
engelsk blev imødekommet. 

h. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav og dispensation til udsættelse af 
førsteårsprøvekravet blev imødekommet på baggrund af den 
indsendte lægeerklæring 

i. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav og udsættelse af den maksimale studietid 
blev imødekommet på baggrund af den indsendte 
lægeerklæring. 

j. En ansøgning om dispensation til yderligere udsættelse af 
førsteårsprøvekravet blev imødekommet på baggrund af den 
indsendte lægeerklæring. 

k. To ansøgninger om dispensation om særlige prøvevilkår blev 
delvist imødekommet. Dispensation til særlige prøvevilkår 
ved sommer-reeksamen blev imødekommet. Dispensation til 
særlige prøvevilkår ved den ordinære eksamen blev ikke 
imødekommet da ansøgningerne er modtaget efter fristen. 



 

SIDE 7 AF 7 l. En ansøgning om dispensation til at aflægge til eksamen i 
KA-valgfag efter kandidatstudieordningen 2012 gældende fra 
1. sep. 2016 blev imødekommet på baggrund af særlige 
omstændigheder. 

m. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af den 
indsendte lægeerklæring. 

n. To ansøgninger om dispensation til afmelding efter fristen af 
undervisning og eksamen i forårssemestret blev 
imødekommet på baggrund af de indsendte lægeerklæringer. 

o. En ansøgning om dispensation til tilmelding til 
afgangsprojekt efter fristen blev imødekommet på baggrund 
af den tidligere tildelte dispensation. 

p. En ansøgning om dispensation til tilmelding efter fristen af 
undervisning og eksamen i forårssemestret blev 
imødekommet på baggrund af pladsproblemer på holdet og 
problemer med Selvbetjening. 

q. En ansøgning om dispensation til undervisnings- og 
eksamenstilmelding efter fristen blev ikke imødekommet, da 
der ikke forelå særlige omstændigheder. 

r. En ansøgning om dispensation til eksamenstilmelding efter 
fristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 

s. Tre ansøgninger om generel dispensation om særlige 
prøvevilkår på hele bacheloruddannelsen blev imødekommet 
på baggrund af de indsendte lægeerklæringer og udredninger. 

t. En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i pensum 
fra E17 blev imødekommet på baggrund af tidligere 
sygemelding og barsel. 

u. En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i pensum 
fra F18 blev imødekommet, da der forelå særlige 
omstændigheder. 

 
Ad 18) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde  

a. En ansøgning om meritoverførsel fra Humboldt-Universität 
zu Berlin blev imødekommet. Kurserne ”Protestantische 
Theologie im Ersten Weltkrieg”, "Postkolonialismustheorien 
in der Kirchengeschichte” ”Thinking about God in A World 
Come of Age” og ”Koran and Sira” udløser merit for KA-
valgfag (15 ECTS). 


	Til stede
	Dagsorden

