
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  T E O L O G I S K E  F A K U L T E T  

 

 

DET TEOLOGISKE FAKULTET 

 

UDDANNELSESADMINISTRATIONEN 

SØNDRE CAMPUS 

KAREN BLIXENS PLADS 16 

2300 KØBENHAVN S 

 

 

DIR  35323958 

 

mjv@teol.ku.dk 

www.teol.ku.dk 

 

REF: MJV 

 

 
 

Til medlemmerne af 
Studienævnet for Teologi (2017) 
Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) 
Stud.theol. Søren Frank Jensen 
Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring Poulsen 
Professor MSO Iben Damgaard (formand) 
Professor Jesper Høgenhaven 
Professor MSO Tine Reeh 
 

 

M Ø D E R E F E R A T  10. NOVEMBER 2017 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30  

Sted Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Tine Reeh, professor Heike Omerzu, professor MSO Iben 
Damgaard, studieleder Carsten Selch Jensen, studiechef Maj-Britt 
Johannsen, stud-theol. Maria Snejbjerg Louring Poulsen, stud.theol. Søren 
Frank Jensen, stud.theol. Thomas Neergaard (fra kl. 11) og 
studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. 
Fraværende 
AC-vejleder Anje Mee Foldberg. 

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) 
Fire ansøgninger om dispensation blev behandlet på mødet: 

a. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form 
af tilladelse til at medbringe noter til forberedelse samt 
eksamination ved mundtlige prøver under 



 

SIDE 2 AF 5 bacheloruddannelsen blev ikke imødekommet. Studienævnet 
vurderede, at ansøgeren ikke kunne kompenseres yderligere 
uden at det samlet set ville føre til en reduktion af det faglige 
niveau og stille ansøgeren bedre end andre studerende. 

b. To ansøgninger om dispensation fra studieaktivitetskravene 
på kandidatuddannelsen blev ikke imødekommet. 
Studienævnet vurderede at en dispensation ikke var 
nødvendig, da det er muligt at aflægge eksamen i både den 
ordinære eksamensperiode og reeksamensperioden. 

c. En ansøgning om dispensation til forlænget skriveperiode i 
bachelorprojektet blev imødekommet på baggrund af sen 
indscannet litteratur samt svær grad af ordblindhed. 

d. En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 
imødekommet på baggrund af nyligt opstartet behandling for 
eksamensangst.  

e. En ansøgning om forlænget forberedelsestid blev ikke 
imødekommet, da studienævnet vurderede at ansøgeren ville 
blive stillet bedre end andre studerende. 
 

En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit blev behandlet på 
mødet: 

f. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af ”Journalistisk 
metode 1” (10 ECTS) ved Aarhus Universitet og Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole til at afløse KA-valgfag (15 
ECTS) blev ikke imødekommet, da kurset ikke ækvivalerer 
uddannelseselementet i studieordningen. 

 
Ad 4) Godkendelse af udkast til ændret studieordning omkring 

specialets placering og valgfagseksamen 
Studienævnsformanden og studielederen havde udarbejdet et 
udkast til studieordningsændringer i forhold til specialet placering 
og den nye valgfagseksamen. Studienævnet kommenterede 
udkastet. Studienævnsformanden redigerer udkastet ud fra 
studienævnets rettelser og den redigerede udgave sendes i høring i 
studienævnet. 
 
Afleveringsfristen for EVU-kurser skal måske være en anden end 
på de almindelige valgfagskurser. EVU-faglærerne skal høres inden 
næste studienævnsmøde, hvor punktet omkring EVU-kurser skal på 
dagsorden. 
 



 

SIDE 3 AF 5 Ad 5) Godkendelse: følgebrev og skemaer til kommende 
undervisningsevaluering (inklusiv procedure)  
Følgebrevet skal sendes ud tidligere. Brevet blev ellers godkendt. 
 

Ad 6) Drøftelse: undervisningsevaluering for foråret 2017 (ved 
udvalg) 
Udvalget udleverede et dokument med en opsamling på 
undervisningsevalueringen foråret 2017. 

 
Studienævnet er opmærksomme på, at Græsk er et problem for 
nogle studerende, hvilket peger frem mod en vurdering om Latin 
og Græsk skal byttes om igen. Studienævnet er ligeledes 
opmærksomme på, at der er lav undervisningsdeltagelse i KH1 og 
ER1, men dette kan skyldes at mange falder fra efter andet 
semester. Sidste år var undervisningsdeltagelsen højere. 

 
Det er et problem, at der ikke bliver evalueret på alle kurser. 
Studienævnet skal sørge for at alle kurser bliver evalueret. Det skal 
gøres muligt for underviseren at skrive en kortere rapport om 
undervisningsevalueringen. 
 

Ad 7) Nedsættelse af udvalg til undervisningsevaluering for 
efterårssemestret. 
Tine Reeh og Søren Frank Jensen blev valgt til udvalget. 
Evalueringerne ligger klar fra 1. februar 2018. 
 

Ad 8) Drøftelse og opfølgning på anbefalinger fra arbejdsudvalget for 
frafald og ledighed 
Et dokument fra udvalget blev udleveret på mødet. 
 
Udvalget anbefaler at prioritere to forslag: faglig introuge og 
praktikforløb. De øvrige punkter skal der ikke følges op på nu. 
 
Faglig introuge: 
Studienævnet var opmærksomme på, at der skal kompenseres for 
den ekstra tid underviserne lægger i introugen, og at alle skal være 
indstillet på, at der er en undervisningsuge mindre i første semester. 
Pensum kan inkluderes i den faglige uge, sådan at der stadig er 14 
undervisningsuger, men den første uge foregår i en samlet pulje. 
 
Studienævnet er enige i, at det er en god ide med den faglige 
introuge. Studielederen tager det videre med kontakt til 
afdelingslederne. Det er også vigtigt at have studerende med i 



 

SIDE 4 AF 5 arbejdet og punktet skal løbende tages med op på 
studienævnsmøderne. Udvalget går videre med arbejdet. 
 
Praktikforløb: 
Der skal ikke frigøres 30 ECTS, men praktikforløb beholdes til 15 
ECTS ligesom valgfag. 
Eksternt Råd er meget indstillet på at lave praktikforløb for 
studerende. Studienævnsformanden tager kontakt til Eksternt Råd. 
Det er muligt at lave pakkeløsninger for praktik. Det er vigtigt at 
finde en praktikkoordinator. 
Punktet om praktikforløb skal med på dagsorden til næste 
studienævnsmøde. 

 
Ad 9) Drøftelse: Eksamensplan – herunder skriveperiode for 

kernefagseksamen, porteføljeeksamen og synopsiseksamen 
Punktet udsættes til studienævnsmødet i december. 
 

Ad 10) Mindre sager og meddelelser 
a. Forudsætningsfag for ER2 

Almen Filosofi indskrives som forudsætningsfag for Etik og 
Religionsfilosofi 2 i studieordningen. 
 

Ad 11) Studielederens punkt 
a. God videnskabelig praksis blandt de studerende 

Punktet udsættes til studienævnsmødet i december. 
 

b. Orientering om undervisningsrekvisition (bilag 6) 
Studielederen orienterede med få kommentarer fra 
studienævnet. 
 

Ad 12) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 
 

Ad 13) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 

Ad 14) Eventuelt 
Intet fremkom. 
 



 

SIDE 5 AF 5 Skriftlig orientering: 
 
Ad 15) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om dispensation til annullering af prøveforsøg 
ved sommereksamen 2017 blev imødekommet på baggrund 
af lægeerklæring. 

b. En ansøgning om dispensation til tilmelding til 
vintereksamen 2017-18 efter fristen blev imødekommet på 
baggrund af afholdt barsel. 

c. To ansøgninger om dispensation til tilmelding til 
vintereksamen 2017-18 efter fristen blev ikke imødekommet, 
da der ikke forelå usædvanlige forhold. 

d. En ansøgning om dispensation til afmelding af 
eksamenstilmelding ved vintereksamen 2017-18 efter fristen 
blev imødekommet på grund af usædvanlige forhold i 
forbindelse med tidligere tildelt dispensation. 

e. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår samt 
brug af bevilliget hjælpemidler for hele bacheloruddannelsen 
blev imødekommet på baggrund af udredninger for 
ordblindhed. 

 
Ad 16) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset 
”Journalistisk metode 1” ved Aarhus Universitet og 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til at afløse Optional 
Course på Religious Roots of Europe blev imødekommet. 
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