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Til stede 
VIP Søren Holst, VIP Tine Reeh, VIP Niels Henrik Gregersen, Stud.theol. 
Lars Kristian Lyngberg-Larsen, stud.theol. Amalie Grøndal Henriksen, 
stud.theol. Thomas Nordahl, studiechef Maj-Britt Johannsen, studieleder 
Carsten Selch Jensen og studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. AC-
vejleder Anja Mee Foldberg deltog i mødet fra punkt 5. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Studiechefen havde en mindre rettelse til punkt 9. Referatet blev 
ellers godkendt. 
 

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

a. En ansøgning om dispensation til at medbringe en bisidder til 
at omformulere bedømmernes spørgsmål ved mundtlige 
eksamener pga. funktionsnedsættelse blev ikke 
imødekommet. Det hører til teologiuddannelsen, at den 



 

SIDE 2 AF 7 studerende skal kunne indgå i en teologisk dialog, og der kan 
ikke dispenseres fra viden om fagterminologien, da denne er 
en del af bedømmelseskriterierne. Derfor vurderede 
studienævnet, at det vil sænke prøvens niveau  (jf. 
eksamensbekendtgørelsen § 7) og vanskeliggøre 
bedømmelsen, hvis studienævnet tillader studerende at 
medbringe en bisidder ved eksamen. Det blev påpeget, at det 
naturligt hører til eksaminators opgave at forklare eller 
omformulere et spørgsmål, hvis det ikke forstås, og at hvis en 
funktionsnedsættelse nødvendiggør mere omfattende brug 
heraf, kan der bevilges forlænget eksaminationstid. 

 
b. Studienævnet drøftede en sag, hvor vejleder frasagde sig 

opgaven som bedømmer ved det andet specialeforsøg. 
Studienævnet opfordrer vejlederne til ikke at henvende sig 
direkte til den studerende, men i stedet til afdelingslederen 
eller studieleder i tilfælde, hvor der ikke kan findes timer til 
en specialerelateret arbejdsopgave. 
Dette formidles videre til afdelingslederne via 
studienævnssekretæren. 

 
Ad 4) Drøftelse: Bedømmelsesform ved DIS-kurser og sommerkursus 

– studieordningsændring 
Sommerkurser står med bedømmelsen bestået/ikke-bestået i 
studieordningen. Pga. internationale studerende på kurserne er det 
vigtigt, at der bedømmes med karakter. 
Studienævnet godkendte, at bedømmelsen ændres fra bestået/ikke-
bestået til bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
 
Studiechefen nævnte desuden, at førsteårsprøvekravet skal ændres i 
forhold til de studerende, der allerede har propædeutik. Dette skal 
med i den kommende studieordningsrevision. 
 

Ad 5) Drøftelse: Implementering af ny specialemodel 
Afmeldingsfrist, specialestart, afleveringsfrist og bedømmelsesfrist 
ligger fast, men studienævnene skal beslutte, hvor 
tilmeldingsfristerne skal placeres - hvornår specialekontrakterne 
skal have "status klar til godkendelse". 
 
Studienævnet besluttede sig for følgende tilmeldingsfrister: 1. juni 
for efterårssemestret og 2. januar for forårssemestret. 
 



 

SIDE 3 AF 7 Herudover besluttede studienævnet, at omfang skal forblive som 
det er. 
Studielederen kontakter koordinatorerne fra kandidatuddannelsen i 
Europas religiøse rødder omkring omfang. 
 

Ad 6) Drøftelse: Merit fra professionsbachelor 
Punktet udsættes til næste gang pga. tidsmangel. 
 

Ad 7) Drøftelse: Feedback 
Punktet udsættes til næste gang pga. tidsmangel. 
 

Ad 8) Orientering/drøftelse: UMV-handleplaner 
AC-vejlederen fremlagde UMV-handleplanerne. Handleplanerne 
skal med på næste studienævnsmøde igen, med forhåbentlig få 
rettelser. 
 
KUUR har besluttet ikke at indføre fælles mål/emner, men har 
anbefalet at gå videre med udvalgte emner. 
 
Der er fundet de tydeligste emner i svarene, hvilket tages videre i 
handleplanerne. Der er mange specifikke og generelle svar 
vedrørende det fysiske studiemiljø. 
 
Studienævnet tog handleplaner til efterretning og havde ingen 
kommentarer til handleplanerne. 
 

Ad 9) Mindre sager og meddelelser 
a. Ændring af bekendtgørelse om adgang til 

kandidatuddannelser ved universiteterne 
Ændringerne foreligger til skriftlig orientering i 
grupperummet. 
 

b. Optagelsestal 
140 studerende er optaget på BA. 
70 studerende er optaget på KA, når februar-optaget (19 
studerende) regnes med. 
 

c. Ny kvote 2 
Orienteringspunktet udsættes til næste gang pga. tidsmangel. 
 

Ad 10) Studielederens punkt 
a. Tilmeldinger i selvbetjeningen til E19 

Orienteringspunktet udsættes til næste gang pga. tidsmangel. 



 

SIDE 4 AF 7  
Ad 11) Nyt fra studentervejlederne 

Intet fremkom. 
Ad 12) Nyt fra de studerende 

Intet fremkom. 
 
Ad 13) Eventuelt 

Intet fremkom. 
 

Ad 14) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 
a. To ansøgninger om dispensation til udsættelse af maksimal 

studietid blev imødekommet på baggrund af de indsendte 
lægeerklæringer. 

b. To ansøgninger om dispensation til udsættelse af maksimal 
studietid blev ikke imødekommet, da sådanne ansøgninger 
først behandles, når dette bliver nødvendigt. 

c. En ansøgning om dispensation til sygemelding og 
annullering af prøveforsøg blev imødekommet på baggrund 
af lægeerklæring.  

d. Syv ansøgninger om dispensation til annullering af 
eksamensforsøg blev imødekommet på baggrund af de 
indsendte lægeerklæringer. 

e. En ansøgning om dispensation til annullering af 
eksamensforsøg blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
særlige omstændigheder. 

f. En ansøgning om dispensation til annullering af tidligere 
eksamensforsøg blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
usædvanlige forhold ved de tidligere eksamensforsøg. 

g. Ti ansøgninger om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af de 
indsendte lægeerklæringer. 

h. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev ikke imødekommet, da 
studienævnet vurderede at det ikke var nødvendigt. 

i. Fire ansøgninger om dispensation fra førsteårsprøvekravet 
blev imødekommet på baggrund af de indsendte 
lægeerklæringer. 

j. En ansøgning om dispensation fra førsteårsprøvekravet blev 
imødekommet på baggrund af den indsendte dokumentation. 

k. En ansøgning om dispensation til eksamenstilmelding efter 
fristen blev imødekommet grundet førsteårsprøvekravet. 



 

SIDE 5 AF 7 l. En ansøgning om dispensation til eksamenstilmelding efter 
fristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 

m. En ansøgning om dispensation til sen opgaveaflevering blev 
imødekommet, da der forelå særlige omstændigheder. 

n. To ansøgninger om dispensation til særlige prøvevilkår blev 
imødekommet på baggrund af de indsendte lægeerklæringer. 

o. En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i ældre 
pensum blev imødekommet, da der forelå særlige 
omstændigheder. 

p. En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i ældre 
pensum blev imødekommet på baggrund af den indsendte 
lægeerklæring. 

q. En ansøgning om ubegrundet orlov blev ikke imødekommet 
da ansøgningen blev modtaget efter fristen og da første 
studieår ikke er gennemført. 

r. En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i et fag, 
der skulle udbydes ekstraordinært ved sommerreeksamen, 
blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige 
omstændigheder.  

s. En ansøgning om dispensation til annullering af 
eksamensforsøg blev imødekommet på baggrund af den 
indsendte dødsattest. 

t. En ansøgning om dispensation til annullering af 
specialekontrakt blev imødekommet på baggrund af den 
indsendte lægeerklæring. 

u. To ansøgninger om dispensation til udsættelse af 
specialefristen blev imødekommet på baggrund af de 
indsendte lægeerklæringer. 

v. En ansøgning om vejlederskift blev imødekommet på 
baggrund af usædvanlige forhold i forbindelse med 
specialeskrivning. 

 
Ad 15) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om meritoverførsel fra Fjellhaug International 
University College blev imødekommet. Kurset ” 
Gammeltestamentlig Hebraisk” udløser merit for Hebraisk 2 
(7,5 ECTS) på teologiuddannelsen. 

b. En ansøgning om meritoverførsel fra Aarhus Universitet blev 
imødekommet. Kurset ”Kirkehistorie: Konfessionalisering og 
konfessionskultur i 1500- og 1600-tallets Danmark” udløser 
merit for " KA- kernefag i Kirke- og Teologihistorie" (15 
ECTS) på teologiuddannelsen. 



 

SIDE 6 AF 7 c. En ansøgning om meritoverførsel fra Humboldt-Universität 
zu Berlin blev imødekommet. Kurserne ”Von der Theologie 
zur Ethik der Hoffnung – Jürgen Moltmann”, "Kirche im 
Widerstand”, ”Karl Barth und seine Zeit” og ”Ekklesiologie 
– Öffentliche Kirche als politische Organisation” udløser 
merit for "KA-kernefag i Dogmatik" (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

d. To ansøgninger om meritoverførsel fra Fjellhaug 
International University College blev imødekommet. Kurset 
”Markusevangeliet and 1. Petersbrev” udløser merit for "Det 
Nye Testamentes Eksegese 1" (7,5 ECTS). 

e. En ansøgning om meritoverførsel fra CVU Sjælland blev 
imødekommet. Kurserne ”Pædagogik” og ”Psykologi” 
udløser merit for BA-valgfag (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

f. En ansøgning om meritoverførsel fra Aarhus Universitet blev 
imødekommet. Kurset ”Pædagogikkens filosofi- og 
idéhistorie” udløser merit for "KA-valgfag i Etik og 
Religionsfilosofi" (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 

g. En ansøgning om meritoverførsel fra Aarhus Universitet blev 
imødekommet. Kurset ”Bibelkundskab” udløser merit for 
"Bibelkundskab" (7,5 ECTS), kurset ”Græsk 1” udløser merit 
for "Græsk 1" (15 ECTS), kurset ”Græsk 2” udløser merit for 
"Græsk 2" (15 ECTS), kurset ”Etik og Religionsfilosofi 1” 
udløser merit for "Etik og Religionsfilosofi 1" (7,5 ECTS), 
kurset ”Etik og Religionsfilosofi 2” udløser merit for "Etik 
og Religionsfilosofi 2" (7,5 ECTS), kurset ”Hebraisk 1” 
udløser merit for "Hebraisk 1" (7,5 ECTS), kurset ”Hebraisk 
2” udløser merit for "Hebraisk 2" (7,5 ECTS), kurset ”Ny 
Testamente 1” udløser merit for "Det Nye Testamentes 
Eksegese" 1 (7,5 ECTS), kurset ”Ny Testamente 2” udløser 
merit for "Det Nye Testamentes Eksegese 2" (7,5 ECTS), 
kurset "Gammel Testamente 1" udløser merit for "Det Gamle 
Testamentes Eksegese 1", kurset "Studium Generale" udløser 
merit for "Almen Filosofi", kurset "Introduktion til studiet af 
teologi" udløser merit for "Kirke- og Teologihistorie 1" og 
kurset "Teologiens grundtemaer" udløser merit for Kirke- og 
Teologihistorie 3" på teologiuddannelsen. 

h. En ansøgning om meritoverførsel fra Københavns 
Universitet blev imødekommet. Kurset ”Det Gamle 
Testamentes Eksegese” udløser merit for "KA-kernefag i Det 
Gamle Testamentes Eksegese" (15 ECTS) og kurset ”Kirke- 



 

SIDE 7 AF 7 og Teologihistorie” udløser merit for "KA-kernefag i Kirke- 
og Teologihistorie” (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 

i. En ansøgning om meritoverførsel fra Yale Divinity School, 
New Haven blev imødekommet. Kurset ”Det Nye 
Testamentes Eksegese: Greek Exegesis: Ephesians and the 
Pauline Tradition” udløser merit for "KA-kernefag i Det Nye 
Testamentes Eksegese" (15 ECTS) og kurset ”Contemporary 
Christian Spirituality; Psychopathology and Pastoral Care” 
udløser merit for KA-valgfag (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

j. En ansøgning om meritoverførsel fra Det Humanistiske 
Fakultet, Københavns Universitet, blev imødekommet. 
Kurset ”Græsk 2” udløser merit for "Græsk 1" (15 ECTS), 
kurset ”Græsk 3” udløser merit for "Græsk 2" (15 ECTS), 
kurset ”Latin 3” udløser merit for "Latin 1" og "Latin 2" (15 
ECTS) på teologiuddannelsen. 

k. En ansøgning om meritoverførsel fra Københavns 
Universitet blev imødekommet. Kurset ”Kirke- og 
Teologihistorisk Metode” udløser pensumreduktion i "Kirke- 
og Teologihistorie 2" på teologiuddannelsen, således at 
metode-delen udgår.  

l. En ansøgning om meritoverførsel fra Aarhus Universitet blev 
imødekommet. Kurset ”Bibelkundskab” udløser merit for 
"Bibelkundskab" (7,5 ECTS), kurset ”Etik og 
Religionsfilosofi 1: værklæsning” udløser merit for "Etik og 
Religionsfilosofi 1" (7,5 ECTS), kurset ”Studium Generale” 
udløser merit for "Almen Filosofi" (7,5 ECTS), kurset 
”Gamle Testamente 1” udløser merit for "Det Gamle 
Testamentes Eksegese 1" (7,5 ECTS), kurset ”Hebraisk 1” 
udløser merit for "Hebraisk 1" (7,5 ECTS), kurset 
”Religionsfag 1” og ”Nye Testamente 1: Jesus af Nazaret, 
hans liv og forkyndelse” udløser merit for "Det Nye 
Testamentes Eksegese 1" (7,5 ECTS), kurset ”Etik og 
Religionsfilosofi 2: Problemstillinger og positioner” udløser 
merit for Etik og Religionsfilosofi 2" (7,5 ECTS), kurset 
”Indføring i teologi” og Introduktion til studiet af teologi” 
udløser merit for "Kirke- og Teologihistorie 2" (15 ECTS), 
kurset ”Græsk 1” udløser merit for "Græsk 1" (15 ECTS) og 
kurset ”Græsk 2” udløser merit for "Græsk 2" (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen.. 
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