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M Ø D E R E F E R A T                                 
 
Forum: Studienævnet for Teologi 
Møde: Ordinært møde 
Tidspunkt: Fredag den 2. september 2016 kl. 10-12:30 
Sted: Købmagergade 46, 1150 København K, vær. 347 
Referent: Bente Guldsborg 

 
Til stede:  Professor MSO Iben Damgaard (formand), stud.theol. Benedicte 

Glæsel, professor Jesper Høgenhaven, stud.theol. Thomas Neer-
gaard, professor MSO Tine Ravnsted-Larsen Reeh, stud.theol. 
Anne Sofie Aagaard. 

Til stede fra administrationen: Studieleder Carsten Selch Jensen, studiechef 
Maj-Britt Johannsen, studienævnssekretær Bente Guldsborg. 

 

 

Dagsorden 
Pkt.   1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt.   2% Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 10. 
juni 2016 

Pkt.   3 Mindre sager og meddelelser 

Pkt.   4  Studielederens punkt 

   Undervisningsrekvisition (bilag eftersendes) 

  Uddannelsesafrapportering og handleplaner (bilag eftersen-
des) 

Pkt.   5 Nyt fra studentervejlederne 

Pkt.   6 Nyt fra de studerende 
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Pkt.   7 Studiemiljøundersøgelsen  

Pkt.   8 Retningslinjer til de generelle bestemmelser om pensum 

Pkt.   9 Studienævnets temadag 

Pkt. 10 Ny guide til sagsbehandling, der vedr. studerende med funkti-
onsnedsættelse. [jf. bilag] 

Pkt. 11 Hjælpemidler til eksamen 

Lukket møde:  
Pkt. 12 Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 

Pkt. 13 Ansøgninger om dispensation  
Pkt. 14 Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
Pkt. 15 Eventuelt 
 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
  
Ad 3) Godkendelse af referat af ordinært studienævnsmøde den 

10. juni 2016 
 Referatet blev godkendt. 
   
 
Ad 3) Mindre sager og meddelelser 
 
 Ingen meddelelser. 
 
 
Ad 4) Studielederens punkt 

 
 KA-valgfag udbydes også for BA-studerende.  NB: der skal i stu-

dieordningen udtrykkeligt gøres opmærksom på, at der undervi-
ses på KA-niveau. Tillige er det vigtigt at de studerende er op-
mærksomme på, at de har 4 timers undervisning på valgfag på 
BA-niveau, men kun 2 timer på KA-valgfag. 
 
Skrivelse fra KU om, at der kan søges midler til studenterdrevet 
entreprenørskabs-virksomhed. Ansøgningsfrist er primo oktober 
2016. Skrivelsen eftersendes til studienævnets medlemmer. 
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Svar på undervisningsrekvisition fra AKH (FS 2017-ES 2017) 
og ABE (GT og NT: foreløbig for FS 2017) blev gennemgået og 
godkendt. 
Svar fra NT samt AST vil blive eftersendt, så snart de modtages. 
 
Studielederen gennemgik uddannelsesredegørelsen: TEO: Op-
mærksomhedspunkter fra DAU 2014-2015 og handleplaner for 
2016-2017. Opmærksomhedspunkter og handleplaner er god-
kendt af dekanen i henhold til DAU 2014-15. I redegørelsen sam-
menfattes nedennævnte indsatser og handleplaner overfor Stu-
dienævnet for teologi med henblik på at rette op på konstaterede 
kritiske punkter: 
 

 Vedr. optag.  
 Optag: Fakultetets standard: For bacheloruddannelsen i teologi gælder 

det, at optaget måles i forhold til årets kapacitet. For kandidatuddan-
nelserne gælder det, at årets optag måles i forhold til forrige års optag, 
idet det konstateres, om det afviger negativt med 20% eller mere i for-
hold til sidste år. Bacheloruddannelsen i teologi (i det følgende: BA-
TEO) påkalder sig opmærksomhed. Årets kapacitet var således 135, 
men der blev kun optaget 130. Der er dog i forhold til foregående år 
tale om et øget optag. Optaget har gennem en årrække været overve-
jende stabilt. Mindre udsving i enkelte år anses derfor ikke for at være 
kritiske. Der er således ikke grund til at formode, at den samlede pro-
duktion af grader på bachelor- og sammenhængende dermed kandi-
datuddannelsen i teologi vil ændre sig i negativ retning. Studielederen 
har afgivet en rapport, og dekanen har tiltrådt studielederens indstil-
ling om at fortsætte rekrutteringsinitiativer (uddannelsesinformation, 
studievalgsinformation, initiativer relateret hertil). 

 
 Vedr. frafald:  
 Fakultetets standard: Frafaldet måles i forhold til landsgennemsnittet 

for humaniora og må ikke afvige negativt med mere end 20% i for-
hold hertil. Frafaldet har i det forløbne år ligget på henholdsvis 35,7 
% (BA-TEO), 10,8 % (kandidatuddannelsen i teologi, i det følgende: 
KA-TEO), 23,4 % (African Studies) og 0 (The Religious Roots of Eu-
rope, i det følgende: RRE). Studielederen har afgivet en rapport, og 
den indstillede opfølgning er tiltrådt af dekanen: En del af forklarin-
gen på frafaldet kan være utilstrækkelig studieafklaring hos et antal 
nyoptagne, der falder fra kort efter studiestart. Den fra ES15 indførte 
og fra ES16 reviderede studiestartsprøve vil kunne komme en del af 
dette problem til livs og derudover talmæssigt give et mere retvisende 
billede af frafaldet. Fakultetet viderefører allerede igangsatte indsatser 
for at mindske frafaldet, særligt betones her styrket studiestartspro-
gram, fokus på førsteårspædagogikken og den pr. 1. september 2015 
ændrede studieordning. Et nyt initiativ er taget: restrukturering af 
mentorordning på første år. Endelig bør fakultetet arbejde på at mulig-
gøre en nøjere forventningsafstemning imellem potentielle studerende 
og det faktiske studium og lade det komme tydeligt frem i uddannel-
sernes rekrutteringsmateriale.  

 
 Gennemførelsestid:  
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  Studielederen har vedr. BA-TEO afgivet rapport til dekanen, der har til-
sluttet sig indstillingen: Gennemførelsen er blevet bedre end i fjor. De 
iværksætte indsatser fortsættes derfor (studieordning som ændret 
1.9.2015, fortsat stærkt fokus på førsteårspædagogikken), og fakulte-
tet vil også af hensyn til gennemførelsen tage initiativer, der sikrer en 
bedre forventningsafstemning imellem potentielle studerende og det 
faktiske studium. 

 
 Vedr. ledighedsstatestik:  
 Ledigheden for KA-TEO afviger negativt fra landsgennemsnittet med 

168 %. Det skal dog bemærkes, at opgørelsesmetoden ikke tager 
højde for den obligatoriske efteruddannelse for dem, der tilstræber an-
sættelse i folkekirken. Via aftagerpanelet for teologiuddannelsen er 
fakultetet i dialog med repræsentanter for hovedaftageren af teologi-
ske kandidater om den øgede efterspørgsel på kandidater og målrettet 
karrierevejledning. Fakultetet fortsætter denne indsats og agter at un-
dersøge yderligere muligheder for målrettet karrierevejledning. 

   
 Vedr. The Religious Roots of Europe: 
 2013-2014: Mere og målrettet markedsføring og studieordningsrevision 

med ikrafttræden 1. september 2015 var indsatser med sigte på for-
bedring af optag og gennemførelse. Rektors ekstra opmærksomheds-
punkt vedrørte optag og gennemførelse på denne uddannelse. Indsat-
serne er gennemført og har haft en positiv virkning. Rektors opfølg-
ningspunkt vedr. optag og gennemførelse er der således fulgt op på. 
2014-2015: Da uddannelsen på alle målbare standarder ligger inden 
for grænseværdierne, er der ikke besluttet nye indsatser. Arbejdet med 
at udvikle og konsolidere uddannelsen fortsætter. Der arbejdes hen 
mod en ændring af den internationale og tværinstitutionelle uddannel-
ses sammensætning.  

 
 Rektoratets bemærkninger: 
 Rektor pålagde som opfølgning på dekanernes afrapportering 2013-

2014 desuden fakulteterne en række justeringer relateret til kvalitets-
sikring af uddannelse, som Det Teologiske Fakultet har fulgt op på 
som følger: Procedure for kvalitetssikring og ændring af studieordnin-
ger og kursus-beskrivelser er revideret. Justering af studieordninger i 
henhold hertil igangsættes med henblik på afrapportering til rektor 1. 
oktober 2017 og 1. oktober 2018. Endvidere har fakultetet udarbejdet 
Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af ViP og DViP. 

 
 Yderligere opmærksomhedskrævende punkter: 
 De studieaktivitets- og orlovsregler, der træder i kraft i studieåret 2016-

2017, giver et ændret grundlag for uddannelsesgennemførelse, et om-
råde, der derfor skal følges nøje.  Den forestående flytning til Søndre 
Campus er en faktor, der på forskellig måde vil kunne påvirke uddan-
nelserne fremover. På kort sigt vil de studerende kunne opleve en 
mindre forstyrrelse af uddannelsesdriften. Fakultetet ser det som en 
hovedopgave at sikre, at det gode studiemiljø, der kendertegner ud-
dannelserne, også på længere sigt kan fastholdes i de nye omgivelser. 

 
 Spørgsmålene/temaerne, herunder anbefalinger (fra 12 mandsud-

valget, studentergruppen o.a.) mhp. konkrete handleplaner, vil 
være punkt på et særmøde studienævnsmøde i november. 
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 De studerende udarbejder spørgsmål vedr. frafald og gennemfør-
sel, som udsendes inden mødet. 

  
 Jesper Høgenhaven efterlyste procedure for studieordningsgod-

kendelse af eksamensformer/stedprøver, herunder ved prøve i BK 
og HEB 1. Det konstateredes, at ændring af eksamensformer altid 
skal godkendes i Studienævnet. Spørgsmålet vil være punkt på 
førstkommende studienævnsmøde. 

 
 

Ad 5) Nyt fra studentervejlederne 
 
 Intet fremkom. 
 
 
Ad 6) Nyt fra de studerende 
 
 Intet fremkom. 
 
 
Ad 7) Studiemiljøundersøgelsen 
 
 Studiechefen orienterede om Studiemiljøundersøgelsen. 
 Der er nedsat et udvalg, som vil bearbejde/gennemgå rapporterne 

og udarbejde forslag til handleplaner. Disse vil blive forelagt Stu-
dienævnet ved førstkommende studienævnsmøde. 

  
 Studienævnet konstaterede, at undersøgelsen viser, at den gene-

relle opfattelse af studiemiljø ligger pænt (4,2). 
 
 Undersøgelsen viser dog også udfordringer vedr. bl.a.: 
 Studerende er ikke fuldtidsstuderende 
 Studerende vil gerne inddrages mere i udflytningen til KUA3 

KUnet/uddannelsessiderne skal være mere synlige  
Mere info til de funktionsnedsatte 
Mange oplever stress i dagligdagen og ved eksamen 
Det trådløse netværksadgang er for dårlig 
En del oplever ensomhed og mobning 

 Bedre understøttelse til uddannelsen 
  
 
Ad 8) Retningslinjer til de generelle bestemmelser om pensum 
  

Studienævnsformanden forelagde problematik/spørgsmål om gen-
opgivelse af pensum. Spørgsmålet drøftedes, og det besluttes, at 
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Studielederen udarbejder forslag til førstkommende studienævns-
møde. 
 
Jesper Høgenhaven forelagde problematik/spørgsmål om udpeg-
ning af sideantal i pensum i forhold til teksterne på original sprog. 
Spørgsmålet vil blive taget op på senere møde.  
 
Fremover opdateres studieordningsændringer kontinuerligt i en 
”studieordningsændringsbank”. 
 
 

Ad 9) Temadag ES 2016 
 
 Studienævnets temadag afholdes onsdag 5. oktober-2016 kl. 9-12. 

Tema: Rigmor Larsen og statsautoriseret ulighed. Der forelå detal-
jeret program for dagen. 
 
Al undervisning vil være aflyst i dette tidsrum.  
Det besluttedes, at temadagen opfattes som ordinær undervisning, 
og det står følgelig lærerne frit for at give erstatningsundervisning 
for de aflyste timer. 
 
 

Ad 10) Ny guide til sagsbehandling, der vedr. studerende med funkti-
onsnedsættelse 
 
Studienævnsformanden orienterede om ny guide til sagsbehand-
ling. 
 

 
Ad 11) Hjælpemidler til eksamen 
 

Studienævnsformanden sender spørgsmålet til høring på afdelin-
gerne og Fagrådet. Der efterlyses en general standard-liste til alle 
prøver, som kan opsættes i alle forberedelseslokaler.  
 

 
Lukket møde:  
 
Ad 12) Ansøgninger vedr. Fleksibel Master 
 
 Der forelå 25 EVU-sager til gennemsyn, men ikke ansøgninger til 

behandling. 
 
 
Ad 13) Ansøgninger om dispensation 
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 Der forelå én ansøgning til behandling. 

 
Ansøgning om tilladelse til eksamenstilmelding til Hebraisk for 
fjerde gang (4.-gangs dispensation) kunne ikke på baggrund af den 
fremsendte ansøgningsbegrundelse imødekommes. Studienævnet 
efterspurgte yderligere oplysninger om evt. usædvanlige forhold. 
 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 6. juni – 2. sep-
tember 2016: 
 
Seks ansøgninger om dispensation fra tilmeldingskravet var be-
handlet med henvisning til nye tilmeldingskrav, som træder i kraft 
pr. 1/9-2016. 
 
Ansøgning om tilladelse til at indlevere speciale til bedømmelse, 
skønt ikke alle KA-fag er absolveret, var imødekommet. 
 
Tre ansøgninger om tilladelse til udskydelse af indlevering af spe-
ciale til bedømmelse var på baggrund af de usædvanlige forhold 
imødekommet. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til prøve i NT2 for fjerde 
gang (fjerdegangsdispensation) var imødekommet på baggrund af 
den fremsendte lægeerklæring. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til prøve i HEB2 for fjerde 
gang (fjerdegangsdispensation) var imødekommet på baggrund af 
den fremsendte lægeerklæring. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til prøve i GT1 for fjerde 
gang (fjerdegangsdispensation) var imødekommet på baggrund af 
den fremsendte lægeerklæring. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til prøve i ER1 for fjerde 
gang (fjerdegangsdispensation) var imødekommet på baggrund af 
den fremsendte lægeerklæring. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til prøve i speciale for 
fjerde gang (fjerdegangsdispensation) var imødekommet på bag-
grund af den fremsendte lægeerklæring. 
 

  Ansøgning var på baggrund af den fremsendte dokumentation for 
ordblindhed fra VUC Vestegnen imødekommet. Der var meddelt 
tilladelse til dobbelt forberedelsestid ved samtlige mundtlige prø-
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ver under den teologiske bacheloruddannelse, således at forbere-
delsestiden ved prøverne udvides fra hhv. 15 til 30 minutter samt 
fra 30 til 60 minutter. Tillige var meddelt tilladelse til dobbelt skri-
veperiode ved samtlige skriftlige prøver under den teologiske ba-
cheloruddannelse, dog er undtaget BA-valgfag, BA-projekt, NT1, 
GT1 samt Praktisk Teologi. IT-hjælpemidler ved samtlige mund-
lige, inkl. eksamensforberedelser, samt ved skriftlige eksaminer 
under den teologiske bacheloruddannelse kan benyttes: Computer, 
Oplæsningsprogram, Staveprogram, Dikteringsprogram, CD-Rom 
udgaver af de tilladte bøger, Scanner, Læsepen. 
 
Ansøgning om tilladelse til tilmelding til at absolvere BA-valgfag 
som KA-valgfag var imødekommet på baggrund af de usædvanlige 
forhold. Tillige var meddelt dispensation mhp. overskridelse af til-
meldingsfristen. 
 
Ansøgning om tilladelse til at udskyde tilmelding til førsteårs-
prøven var imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold 
og den fremsendte lægeerklæring.  
 
Ansøgning af 15/8-2016 om dispensation fra gældende regler, dvs. ønske 
om tilladelse til tilmelding til reeksamen august 2016, var ikke imøde-
kommet. De lægeerklæringer, der er vedlagt ansøgningen, er ikke indle-
veret rettidigt, og de nævnte eksamensforsøg er derfor registreret som 
udeblevet. Dog er den lægeerklæring, der er indleveret 21/12-2015, ret-
tidig, og den studerende er registreret som syg til HEB2 og DO1 ved 
januar 2016-eksamen. 
 
Ansøgning om yderligere udskydelse af aflevering af speciale (3. 
gang) var imødekommet på baggrund af dokumentation for syg-
dom, men da lægeerklæringen er næsten identisk med de foregå-
ende, vurderes, at der er brug for en mere uddybende beskrivelse 
af, hvad der skulle kunne begrunde yderligere udskydelser af fri-
sten. Hvis der er tale om en varig funktionsnedsættelse, skal der 
fremsendes dokumentation for denne.  
 
Ansøgning om yderligere udskydelse af eksamenstilmelding var 
ikke imødekommet, idet der tre gange er søgt sygemelding henover 
eksamensperioden (sommereksamen 2016) på baggrund af læge-
erklæringer/recept med identisk ordlyd.  
 
 

Ad 14) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering  
 
Der forelå ikke ansøgninger til behandling. 
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Orientering om ansøgninger behandlet i perioden 6. juni – 2. 
september 2016: 

 
Merit: 
 
Ansøgning om meritoverførsel af to kurser absolveret ved Uni-
versity of Chicago, USA, var imødekommet, således at KA-
kernefag i DO samt KA-valgfag (i alt 27 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af to kurser absolveret ved Yale 
University, USA, var imødekommet, således at KA-kernefag i 
DO samt ER (i alt 30 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af tre kurser absolveret ved Hel-
sinki Universitet, Finland, var imødekommet, således at BA-
valgfag samt GT1 og 2 (i alt 30 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af tre kurser absolveret ved Hel-
sinki Universitet, Finland, var imødekommet, således at BA-
valgfag samt GT2 og NT3 (i alt 30 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af kursus ”Akkadisk 1”, absolve-
ret på HUM, Københavns Universitet, var imødekommet, således 
at BA-valgfag (15 ECTS) anses for afløst. 
 
Ansøgning om meritoverførsel af kursus, absolveret på Univer-
sity College Sjælland, var imødekommet, således at BA-valgfag 
(15 ECTS) anses for afløst. 
 
Startmerit: 
 
Syv sager vedr. startmerit, som var fremkommet ved optagelse 
på BA-uddannelsen pr. 1/9-2016, lå til Studienævnets gennem-
syn. 
 
Forhåndsgodkendelse: 
 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fire kurser, som ønskes 
absolveret på Heidelberg Universität, Tyskland, var imødekommet: 
KA-kernefag i DO samt KA-valgfag (i alt 15 ECTS) vil kunne an-
ses for afløst. 
 
Ansøgning om godkendelse af feltstudium/projekteret forløb ved 
Københavns Frimenighed var imødekommet: BA-valgfag (i alt 15 
ECTS) vil kunne anses for afløst. 
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Ad 15) Eventuelt 
 
 SN-møde i efteråret 2016:  
 Fredag den 2. september 2016 kl. 10-12. 
 Fredag den 14. oktober 2016 kl. 12:30-14:30. 

 Fredag den 4. november 2016 kl. 12:30-14:30 (særmøde). 
 Fredag den 18. november 2016 kl. 12:30-14:30. 
 Fredag den 9. december 2016 kl. 12:30-14:30. 
  
Studienævnets medlemmer rettede en varm tak til studienævnsse-
kretær, specialkonsulent Bente Guldsborg for mangeårigt arbejde i 
studienævns-regi. Hun fratræder hvervet som studienævnssekretær 
pr. 30. september 2016. 
 

 
    Iben Damgaard og Bente Guldsborg 
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