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M Ø D E R E F E R A T  7. MAJ 2018 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Mandag den 7. maj kl. 13:00-15:30  

Sted Mødelokale 6B-1-36  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Iben Damgaard, Lektor Tine Ravnsted-Larsen Reeh, 
Professor MSO Christine Svinth-Værge Põder, stud.theol. Søren Frank 
Jensen, stud-theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, stud.theol. Malene 
Hasberg Kjær, studiechef Maj-Britt Johannsen, studieleder Carsten Selch 
Jensen og 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) 

a. Studienævnet besluttede delvist at imødekomme en 
ansøgning om dispensation til forlængelse af den maksimale 
studietid. På baggrund af tidligere dispensationer til 
nedsættelse af studieaktivitetskrav blev den maksimale 
studietid udsat med et semester. 



 

 

SIDE 2 AF 7 Ad 4) Optag af Unisa-ansøgere 
Studienævnet vedtog nedenstående model for optag af 
kandidatansøgere fra Unisa: 
 
Ansøgerne bliver vurderet individuelt og tilbydes betinget 
optagelse på fakultetet, såfremt de er kvalificeret. De studerende 
tilbydes supplerende kurser i et omfang af 30 ECTS under Åbent 
Universitet (7,5 ECTS i hvert af teologis fagområder). 
Studienævnet skal fastsætte et særpensum, som de skal 
eksamineres i. Det skal helst ligge i efteråret.  
De studerende vil typisk skulle følge det afsluttende modul i hvert 
af fagene (dog ikke for DO, hvor de i stedet vil læse særpensum i 
DO1). Der skal ikke oprettes nye kurser. Der vil være særpensum – 
formentlig det samme pensum for alle studerende. 
Efter de har taget disse fag, bliver de optaget på 
kandidatuddannelsen i teologi.  
 
Studielederen skriver et indstillingsbrev – med linjer fra hver af 
fagene om, hvad særpensum er. 
 
Fremadrettet kan alle ansøgere fra udenlandske universiteter 
behandles på samme måde. 
 

Ad 5) Godkendelse af eftersendt kursusbeskrivelse 
Sætningen om litteratur ændres og der sendes en e-mail til 
underviseren om det. Ellers godkendte studienævnet 
kursusbeskrivelsen. 
 

Ad 6) Revision af skabelon til kursusbeskrivelser 
Skabelonen til kursusbeskrivelserne blev diskuteret og 
studienævnet kom frem til flere rettelser i skabelonen. Studiechefen 
tilretter skabelonen og godkendelsen af den nye skabelon vil 
komme på som punkt til næste studienævnsmøde. 
Arbejdsbelastning skal fremgå af skabelonen som 
opmærksomhedspunkt eller som oplysning og det skal skrives 
tydeligere, hvad der forventes af forberedelsestid. 
 
For hvert kursus skal der indsendes en ny beskrivelse, sådan at det 
sikres at beskrivelsen stadig gælder. 
 
Forberedelsestiden til de forskellige fag skal også gøres mere 
synligt for de studerende på KUnet. Studienævnet besluttede 
derfor, at forberedelsestiden skal skrives ind i skemaet under 



 

 

SIDE 3 AF 7 Uddannelsens opbygning under Uddannelsens forløb. Det skal 
afklares med Anja Mee Foldberg, hvordan det bedst skrives ind i de 
nye informationssider på KUnet. 
 
Studienævnet opfordrer herudover underviserne til at oplyse om 
forberedelsestiden ved introduktion til kurset. 

 
Ad 7) Fædreorlov 

Studienævnet besluttede at mødre kan tildeles 12 måneders orlov 
eller fritagelse fra studieaktivitetskravet og fædre kan tildeles 6 
måneders orlov eller fritagelse fra studieaktivitetskravet. Hvis det 
kan dokumenteres at moderen kun tager 6 måneder, kan faderen 
tildeles 12 måneder. 
 

Ad 8) Nedsættelse af udvalg til undervisningsevaluering for 
forårssemestret 2018 
Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen og Iben Damgaard blev 
udnævnt som medlemmer af udvalget. 
 

Ad 9) Studienævnets temadag: fastlæggelse af dato 
Studienævnet besluttede at temadagen skal ligge fredag den 5. 
oktober fra 13 til 17, da dagen mundes ud i en oktoberfest. Hermed 
aflyses der ikke undervisning, da al undervisning burde slutte 
senest kl. 13. Oktoberfesten skal koordineres med 
baren/festudvalget. 
 
Udvalget for temadagen består af Kristoffer Johannes Schmidt-
Hansen, Iben Damgaard og Heike Omerzu, som har sagt ja til at 
deltage. 
 
På næste studienævnsmøde skal et punkt om temadagen med på 
dagsorden. 
 

Ad 10) Mindre sager og meddelelser 
a. Faglig introuge 
Et udkast til program blev uddelt på mødet. Studielederen og 
Christine Svinth-Værge Põder orienterede om programmet. 
Mandag og torsdag samles hele årgangen på de to blokke. Med 
denne model har alle hold haft lige meget undervisning. 
Inddragelse af senere semestres fag ud over første semester er 
skåret fra, da det ville blive for meget. 
 
Studienævnet godtager udkastet til programmet. 



 

 

SIDE 4 AF 7  
Studienævnet diskuterede rusturens tema og om det er muligt at 
tage noget med fra introugen. Det er fint at fastholde det faglige 
med fokus på teologisk identitet. Det skal ikke være snævert 
fagligt. 
Temahæfterne skal gemmes, så det er muligt at genbruge, hvor 
man kan og vil. 

 
Ad 11) Studielederens punkt 

a. Årligt møde med censorformandskabet 
Det årlige møde afholdes mandag den 14. maj og tager 
udgangspunkt i årsrapporten 
 

b. Deutsch, bitte. 
Den 3. maj afholdtes første foredrag. Omkring 40 deltog. 
Nogle deltog udefra. 

 
Ad 12) Nyt fra studentervejlederne 

a. Kort orientering ved AC-vejlederen: studiestart (guide og 
program) 
Studiestart kommer fremadrettet til at fylde meget på KUnet. 
Studienævnet havde mulighed for at kommentere den 
udsendte guide og programmet. 
Studienævnet undrede sig over formuleringen på side 2 og 
foreslog at guiden i stedet mere nøgternt gør opmærksom på, 
hvad et fuldtidsstudium er.  
 

b. Drøftelse: studiestartsevaluering 
Intet stikker af i forhold til tidligere. Der er nogle problemer 
angående græsk, men de studerende har som regel ikke søgt 
oplysning inden optag. 
Fra 2019 vil studiestartsundersøgelsen foregå på en ny måde 
– et mere fælles koncept på tværs af universitetet. 
 

Ad 13) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 

Ad 14) Evaluering af ombytning af sprog i studieordningsændring i 
2015 (Mette Christiansen deltog fra 14:50) 
Mette fortæller, at der er store grammatiske udfordringer på den 
nuværende årgang og Græsk før Latin fungerer ikke for denne 
årgang. Der bruges meget energi på dansk grammatik til belastning 



 

 

SIDE 5 AF 7 for det græske – alfabet og sprog. Det er meget svært at nå at 
gennemgå pensum. 
Mette Christiansen har lavet to videoer om morfologi og syntaks på 
dansk, for at lære årgangen grammatik. 
Mette konstaterer, at det med sidste årgang gik bedre med græsk. 
Den gennemsnitlige alder var lavere på sidste årgang. 
 
Erfaringen fra kirkehistorieundervisningen her i 2. semester i år er, 
at de studerende har svært ved at få læst pensum pga. græsk. 
 
Det er vigtigt at gøre det mere tydeligt på studiesiderne 
(studier.ku.dk), hvad studiet kræver. Hvis kravene er klare, vil 
færre måske falde fra i løbet af første semester. 
Mange bliver forskrækkede over det grammatiske, og det er ikke 
optimalt at skulle slække på niveauet.  
 
Studienævnet diskuterede sammen med Mette Christiansen 
muligheden for at sætte det faste tekstpensum yderligere ned også i 
forhold til hvad pensum er i  gymnasiet. 
Fast pensum giver egentlig ikke så meget mening, for det vigtige 
er, at de studerende lærer græsk grammatik. Det er vigtigt at 
forventningsafstemme niveauet i forhold til NT-faggruppen. 
 
 
Langsigtet løsning: 
Problematikken angående græsk og latin skal afklares i god tid til 
den næste studieordningsrevision.  
Mette Christiansen er begyndt at hælde til, at det pædagogisk ville 
være bedre at bytte om på græsk og latin igen. Det kan gøre, at de 
studerende har bedre fat i det grammatiske, og at de opnår et bedre 
græskniveau, når de tager NT. 
 
Der skal findes en løsning, der kan få det første år til at fungere 
bedre i forhold til græsk allerede for den nye årgang vi modtager til 
september studiestart. Her bemærkede studienævnet, at der må 
sættes ind med flere indsatser, der kan forbedre situationen for den 
kommende årgang.  
Det kan forhåbentlig hjælpe, at kravene kommunikeres klarere på 
studiesiderne, og at der kommer noget om studieteknik i introugen. 
Desuden kunne de første 14 dage i græskundervisningen bruges til 
undervisning i alfabet og grammatik. Desuden skal pensum i Græsk 
1 måske sættes ned, så der er bedre tid til at gennemgå pensum 
grammatisk. Det skal på dagsordenen til næste møde.  



 

 

SIDE 6 AF 7  
 

Ad 15) Eventuelt 
Ang. Punkt 14: Studienævnet besluttede at indkalde Lars Vangslev 
til næste studienævnsmøde. NT-gruppen vil blive inddraget efter 
mødet med Lars og studienævnets egen diskussion af 
problemstillingen. Da Latin 2 eksamen ligger samme dag som 
næste studienævnsmøde, blev det efterfølgende besluttet Lars 
Vangslev først bliver inviteret til studienævnsmødet efter 
sommerferien. 
 

 
Skriftlig orientering: 
 
Ad 16) Studenterambassadørens nyhedsbrev for 1. kvartal 2018 

 
Ad 17) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om dispensation til forlænget forberedelses ved 
eksamen blev ikke imødekommet, da studienævnet vurderede 
at den studerende allerede er ligestillet med andre studerende 
på grund af tidligere tildelt dispensation. 

b. To ansøgninger om dispensation til forlænget forberedelses 
ved eksamen blev ikke imødekommet, da den medsendte 
dokumentation ikke begrundede et behov. 

c. En ansøgning om dispensation til pensumreduktion blev 
imødekommet på baggrund af tidligere bestået eksamen 
delvist med samme pensum. 

d. En ansøgning om dispensation til yderligere nedsættelse af 
studieaktivitetskravet blev ikke imødekommet på baggrund 
af medsendte dokumentation. 

e. To ansøgninger om dispensation fra kravet om at 
uddannelsesforløbet på masteruddannelsen afsluttes med 
afgangsprojektet blev imødekommet på grund af de særlige 
omstændigheder. 

f. En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 
imødekommet på grund af de usædvanlige forhold. 

g. En ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravene på 
grund af barsel blev imødekommet. 

h. En ansøgning om dispensation til nedsættelse af 
studieaktivitetskravet på grund af sygdom blev 
imødekommet. 

i. En ansøgning om dispensation til at genbruge bifagspensum 
samt afløsningsopgaver blev imødekommet. 



 

 

SIDE 7 AF 7 j. En ansøgning om dispensation fra reglen under Åbent 
Universitet om at alle eksamensforsøg skal afvikles inden for 
et år blev imødekommet på baggrund af de særlige 
omstændigheder.  

k. En ansøgning om dispensation til forlænget forberedelses ved 
eksamen blev ikke imødekommet, da studienævnet vurderede 
at en dispensation ikke var nødvendig for at ligestille med 
andre studerende. 
 

Ad 18) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 
a. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 

Universität Heidelberg blev imødekommet. Kurserne ”Die 
Christologische Kontroverse in der Alten Kirche” (4 ECTS), 
”Einführung in die Methoden kirchengeschichtlichen 
Arbeitens: Philip Melanchton” (4 ECTS), ”Einführung in die 
Methoden der Kirchengeschicht Benedikt von Nursia’” (4 
ECTS) og ”Überblicksvorlesung: Kirchengeschichte des 
Mittelalters (KG II)” (3 ECTS) kan udløse merit for Kirke-og 
Teologihistorie 2 (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 
Kurserne ”Karl Marx in befreiungsteologischer Perspective” 
(7 ECTS) og ”Einführung in die medizinische Ethik” (8 
ECTS) kan udløse merit for BA-valgfag (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 
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