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M Ø D E R E F E R A T  17. MARTS 2017 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 17. marts 2017 kl. 10:00-12:00  

Sted Mødelokale 6B-1-62, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Stud.theol. Søren Frank Jensen, professor Jesper Høgenhaven, professor 
MSO Tine Ravnsted-Larsen Reeh, professor MSO Christine Pöder, 
Studieleder Carsten Selch Jensen, Studiechef Maj-Britt Johannsen, 
Studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. 

Fraværende 
Stud.theol. Thomas Neergaard, stud.theol. Filip Bjørnemalm Fleischer, 
Professor MSO Iben Damgaard. 

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

Punktet ang. Revision af studieordning rykkes frem som punkt 3. 
Punktet ang. ansøgninger om dispensation gennemgås før punkt 4. 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

2) Godkendelse af referater af Studienævnets konstituerende og 
ordinære møde den 10. februar 2017 
Referaterne blev godkendt. 
 



 

SIDE 2 AF 7 3) Revision af studieordning: eksamensformer og 
kursusbeskrivelser  
Da nogle kursusbeskrivelser redigeret i forhold til 
kompetenceprofilen stadig manglede, vil Studienævnet behandle det 
samlede skriftligt, når alt ligger på plads. 
 
Diskussion af eksamensformer: 
Studienævnet havde forud for mødet gennemført en høring af 
afdelingerne, de faglige miljøer og Fagrådet.  
Alle afdelinger er enige om at beholde KA-kernefagseksamen som 
den er nu. 
AKH ønsker en porteføljeeksamen for KH2 og ønsker at ændre KH3 
til en 48 timers hjemmeopgave. 
ABE ønsker en implementering af skriftlig stedprøve i Hebraisk 1. 
AST vurderer at en mundtlig eksamen for ER1 ville være at 
foretrække, men en skriftlig 48 timers hjemmeopgave kan godtages. 
Christine Pöder nævnte at afdelingen har godkendt en ændring af 
DO1 fra 72 timers hjemmeopgave til 48 timers. Dette fremgik ikke 
af høringssvaret. 
Fagrådet ønsker at bevare de 72 timers hjemmeopgaver, da der 
ønskes at skrive længere skriftlige opgaver i løbet af studiet. 
 
Studienævnet diskuterede overvejelserne fra afdelingerne.  
Porteføljeeksamener i både KH2 og GT1 i samme semester burde 
kunne lade sig gøre og de studerende får så mere frihed i 
eksamensperioden. 48 timers skriftlige eksamener sparer på både 
administrationens tid og underviserens tid og gør det nemmere at 
planlægge. I stedet får de studerende mere skriftligt arbejde ved 
porteføljeeksamen i KH2. 
 
Studienævnets vedtagelse vedr. eksamensformer: 
72 timers-hjemmeopgaver på bacheloruddannelsen omlægges til 48-
timers hjemmeopgaver.  
Den interne censur bortfalder ved skriftlige eksaminer, hvor der 
gives bestået/ikke-bestået, således, at disse fremover alene 
bedømmes af underviser. 
Prøven i Bibelkundskab (skriftlig stedprøve) tilrettelægges som 
anført i det af studielederen udarbejdede forslag fremover som en 
egentlig multiple choice-eksamen. 
Prøven i Hebraisk 1 tilrettelægges som en skriftlig stedprøve i 
overensstemmelse med Studienævnets tidligere vedtagelse.  
Prøven i Kirkehistorie 2 omlægges til en porteføljeeksamen. 
 



 

SIDE 3 AF 7 Indstilling fra Studienævnet sendes til studielederen som tager det 
videre til dekanen. Udkast til indstilling udarbejdes af 
stedfortrædende formand og sendes ud via e-mail til Studienævnets 
valgte medlemmer til godkendelse/høring, inden den sendes til 
studieleder. 
Studienævnet for Afrikastudier kommer også med en indstilling. 
 
Diskussion ang. valgfag: 
Der er blandede udmeldinger fra afdelingerne ang. valgfag.  
Kernefag vil ikke blive udbudt som valgfag. 
En mulighed er at lægge BA-valgfag om efteråret og for BA-
studerende der tager valgfag i foråret, kan de tage EVU-kurser. 
Evt. tværfaglige valgfagskurser for at få flere fag involveret i de 
færre kurser. 
 
Forskellige muligheder blev diskuteret. Om muligt lægges BA-
valgfag ind under selvstudiums-modellen. Idealet vil være at komme 
ned på 2 timers undervisning for valgfag og at EVU-kurser kan tages 
som valgfag. MBJ undersøger om BA-valgfag kan sættes ned til 2 
undervisningstimer om ugen. 
Studienævnet vedtog, at KA-valgfagene bevares. 
 
Rettelse til Kandidatstudieordningen 2.1: 
Denne eksisterende tekst: 
Studerende, der har taget deres teologiske bacheloruddannelse på 
Københavns Universitet, har ret til at blive optaget på den teologiske 
kandidatuddannelse, såfremt optagelse søges ved førstkommende optag 
efter bacheloruddannelsens afslutning. Søger vedkommende i 2. runde, 
mistes kravet på en plads, og ansøgeren kan afvises, hvis der ikke er 
flere ledige pladser. Ansøgere, der søger senere end førstkommende 
optag efter bacheloruddannelsens afslutning, mister retskravet. 
Erstattes af denne tekst, som er gældende jf. 
adgangsbekendtgørelsen og KU’s jurist: 
Studerende, der har taget deres teologiske bacheloruddannelse på 
Københavns Universitet, har ret til at blive optaget på den teologiske 
kandidatuddannelse, såfremt optagelse søges ved førstkommende optag 
(1. og 2. runde) efter bacheloruddannelsens afslutning. Ansøgere, der 
søger senere end førstkommende optag efter bacheloruddannelsens 
afslutning, mister retskravet. 
Studienævnet vedtog ændringen. 
 



 

SIDE 4 AF 7 4) Mindre sager og meddelelser 
Punktet udsættes. Svar på henvendelse vedr. reglerne om 
dimensionering og dobbeltuddannelsers betydning for uddannelsen 
af præster til Folkekirken sendes ud via e-mail til orientering. 
 

5) Undervisningsevalueringsskemaer og følgebrev (bilag 3a-d) 
Punktet udsættes til mødet i april. 
 

6) Godkendelse af eftersendte kursusbeskrivelser 
For kurset Kristendom og krig – legitimeringer af krig og vold i et 
religiøst perspektiv godkendte Studienævnet forslag om 
eksamensform, og en dispensation til eksamensformen blev givet. 
Studienævnet godkendte ligeledes øvrige kursusbeskrivelser. 
 

7) Specialets placering 
Punktet udsættes til mødet i april. 
 

8) Generel dispensation til ÅU-studerende vedr. forudsætningsfag 
Punktet udsættes til mødet i april. 
 

9) Opfølgning vedrørende studerende med funktionsnedsættelser 
Punktet udsættes til mødet i april. 
 

10) Nedsættelse af arbejdsudvalg for frafald og ledighed 
Thomas Neergaard og Christine Svinth-Værge Põder deltager i 
udvalget fra Studienævnet. Herudover består udvalget af Studieleder 
og Studiechef. 
 

11) Studiestartsundersøgelse 2016, internationaliseringsrapport 
2015-16 og årsrapport fra studievejledningen 2015-16 
Punktet udsættes til mødet i april. 
 

12) Udpegning af studenterrepræsentant til UMV-udvalg 
Søren Frank Jensen blev udpeget. 
 

13) Studielederens punkt 
a. Ledelsesinformation – uddannelsesområdet (januar 2017) 
Punktet udsættes til mødet i april. 

 
14) Nyt fra studentervejlederne 

a. Evaluering af Åbent Hus 2017 (bilag 8a-b) 
Punktet udsættes til mødet i april. 
b. Orientering om tilvalgsdagen 



 

SIDE 5 AF 7 Punktet udsættes til mødet i april. 
 

15) Nyt fra de studerende 
Punktet udsættes til mødet i april. 
 

16) Eventuelt 
Intet fremkom. 
 

Lukket møde: 
17) Ansøgninger om dispensation 

Der forelå fem sager til behandling. 
 
En ansøgning om dispensation til udsættelse af specialefristen pga. 
sygdom blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til afmelding af eksamener ved 
vintereksamen 2016-17 blev imødekommet på baggrund af vedlagt 
dokumentation. Studienævnet tildelte desuden en dispensation til 
nedsættelse af studieaktivitetskravet for det akademiske år 2016-17. 
 
En ansøgning om dispensation til 100% sygemelding blev ikke 
imødekommet pga. manglende dokumentation. 
 
En ansøgning om dispensation til sygemelding ved vintereksamen 
2016-17 samt ved forårssemestret 2017 blev ikke imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til et fjerde eksamensforsøg blev ikke 
imødekommet pga. manglende dokumentation. 
 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden: 
 
En ansøgning om dispensation til tilmelding af fag efter fristen blev 
imødekommet pga. proportionalitetsprincippet. 
 
En ansøgning om dispensation til udsættelse af specialefristen pga. 
sygdom blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til tilmelding til reeksamen efter fristen 
blev imødekommet pga. forvirring omkring tilmelding til reeksamen. 
 



 

SIDE 6 AF 7 En ansøgning om dispensation til et fjerde specialeforsøg blev 
imødekommet pga. de særlige omstændigheder og 
proportionalitetsprincippet. 
 
Tre ansøgninger om dispensation til nedsættelse af 
studieaktivitetskravet blev imødekommet på baggrund af medsendte 
lægeerklæringer. 
 
En ansøgning om dispensation til fjerde prøveforsøg blev 
imødekommet på baggrund af tvivl vedr. eksamenstilmelding. 
 
En ansøgning om dispensation til at skrive speciale på 3. semester af 
kandidaten blev imødekommet på baggrund af de særlige 
omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til holdskifte blev imødekommet pga. 
sammenfald mellem timer. 
 
En ansøgning om dispensation til tage KA-kernefag som valgfag 
blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af 
studieaktivitetskravet samt at afmelde undervisning og eksamen i 
F17 blev imødekommet på baggrund af medsend lægeerklæring 
samt yderligere dokumentation. 
 
En ansøgning om dispensation til indskrivning på kandidat-
venterammen blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til sygemelding i perioden E16-F17 
blev imødekommet på baggrund af medsendt lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af 
studieaktivitetskravet samt at afmelde undervisning og eksamen i 
E16 blev imødekommet på baggrund af medsend lægeerklæring. 
 
 

18) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
Der forelå fem sager til behandling. 
 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden: 
 



 

SIDE 7 AF 7 En ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 
bestået eksaminer ved Aarhus Universitet Teologiens Grundtemaer, 
Hebraisk 1 samt Ny Testamente 1 anses fagene BA-valgfag, 
Hebraisk 1 samt NT1 som afløst. 
En ansøgning om meritoverførsel var imødekommet. På baggrund af 
bestået eksaminer ved Yale Univeristy Martin Luther and the 
Reformation, Agency, Character and Complicity samt Sectarian 
Movement in the Dead Sea Scrolls anses fagene KH-kernefag samt 
KA-valgfag som afløst. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse var imødekommet. På 
baggrund af bestået kurser ved Ruprecht-Kars-Universität 
Heidelberg kan KH2, KH3 samt GT1 anses for afløst.  

 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse var imødekommet. På 
baggrund af bestået kurser ved Universität Bern kan KA-valgfag 
anses for afløst.  
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse var imødekommet. På 
baggrund af bestået kursus ved Aarhus Universitet samt supplerende 
5-ECTS-kursus kan BA-valgfag anses for afløst. 
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