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

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 23. januar 2017 kl. 10-12  

Sted Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Stud.theol. Thomas Neergaard, stud.theol. Benedicte Glæsel, professor MSO 
Tine Ravnsted-Larsen Reeh, Studieleder Carsten Selch Jensen, studiechef Maj-
Britt Johannsen, AC-vejleder Gro Gerdsen, studienævnssekretær Mette Juhl 
Vedel, professor MSO Jesper Tang Nielsen (gæst ved mødet, deltog ikke i det 
lukkede møde). 

Afbud 

Professor MSO Iben Damgaard, professor Jesper Høgenhaven, stud.theol. Anne 
Sofie Aagaard Jensen 

 

Bemærk: Da Studienævnet ikke var beslutningsdygtigt ved mødet (jf. 
Studienævnets forretningsorden § 12, stk. 2) skal det Studienævnet 
godkendte og vedtog på mødet vedtages og godkendes på næste 
studienævnsmøde (10.02.17) for at være gyldigt. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 



 

SIDE 2 AF 6 Ad 2) Godkendelse af referat af Studienævnets møde den 9. december 
Referatet blev godkendt med en enkelt kommenter. 
 

Ad 3) Mindre sager og meddelelser 
Intet fremkom. 
 

Ad 4) Problemstilling ang. NT2 
Studienævnet diskuterede på baggrund af afdelingens redegørelse 
for NT2 problemstillingen ang. NT2 og har taget de faglige 
vejlederes problemstillinger til efterretning. 
 
Undervisningsevalueringen viser at de studerende forstår målene 
med undervisningen i NT2. Evalueringen viser desuden, at de 
studerende generelt ikke bruger det fastsatte timeforbrug. Dette 
signalere noget andet end hvad de faglige vejledere signalerede.   

 
Studienævnet afventer et par semestre med vurdering af faget på 
baggrund af dumpeprocenten, da den høje dumpeprocent kan have 
noget at gøre med den første udgave af Studiefremdriftsreformen. 
 
Ang. lektiecafé: 
Studienævnet tilslutter sig forslaget om en lektiecafé i tilknytning 
til NT2 i foråret 2017 og sender det videre til dekanen. 
 

Ad 5) Mobilitetsvinduet 
Mobilitetsvinduet var en del af problematikken frembragt af de 
faglige vejledere.  
Forslag til et mobilitetsvindue (bilag) kan skrives mere pædagogisk 
og lægges ud til de studerende på KUnet. Studienævnet skal være 
villig til at give dispensation for BA-projekter, hvis dette lægges 
ud. 
 

Ad 6) De generelle bestemmelser for uddannelserne 
Orientering om at tillægget til studieordningerne (de generelle 
bestemmelser) opgives og informationen i stedet udelukkende 
kommer til at ligge på KUnet. 
Studienævnet godkendte dette. 
 

Ad 7) Undervisningsrekvisition for E17/F18 
Efteråret 2017 for AKH og EVU manglede i bilagene. Disse 
indhentes. 
Undervisningsrekvisitionen for E17/F18 blev ellers godkendt. 
 



 

SIDE 3 AF 6 Studienævnet diskuterede de juridiske rammer vedr. sætningen ang. 
grundbemanding og kapacitet i følgebrevet: ”I forbindelse med 
aflyste kurser kan overskydende timer rekvireres til andre opgaver 
inden for et år efter kursusaflysningen.” 
Dette vil blive taget op på et kommende SU-møde. 
 

Ad 8) Nye eksamensformer 
Studielederen fremlagde forslag til revision af eksamensformer for 
Studienævnet. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse af 
ressourcerne i forbindelse med eksamen. 
Studienævnet diskuterede forslaget. 
 
Processen skal tages op af det nye Studienævn på næste møde. 
Rammerne for revision af eksamensformerne skal genfremsendes. 
 

Ad 9) Valgfag 
Punktet udgår. 
 

Ad 10) Ny specialeordning 
Orientering om at forholdene vedr. liggende specialer er ændret og 
rammerne for specialet på sigt er igen usikkert. 
 

Ad 11) Revision af kompetenceprofilerne til studieordning og 
eksamensbevis 
Studielederen har revideret kompetenceprofilerne. De enkelte 
kursusbeskrivelser skal passe overens med profilerne. 
Studienævnet vedtager kompetenceprofilerne og vil bede 
afdelingslederne om at sætte arbejdet i gang. 
 

Ad 12) Godkendelse af studieordningen for RRE 
Punktet udgår. 
 

Ad 13) Studielederens punkt 
a. Rettelsesblad til bachelorstudieordningen 

Studienævnet godkendte at der laves et rettelsesblad til 
bachelorstudieordningen s. 16, hvor Bibelkundskab ved en 
fejl står som forudsætningsfag for KH1. 
 

b. Kodeks og de juridiske grundlag for at telefonoptage ved 
undervisning 
Det er ikke lovligt at lyd- og video-optage ved undervisning. 
Der skal spørges om lov til at optage, da det er op til 
underviseren og de andre studerende. 



 

SIDE 4 AF 6  
c. Orientering vedr. Innovation & Entreprenørskab 

Studielederen orienterede om en fælles Innovation Hub 
mellem HUM, JURA og TEO. 
 

Ad 14) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 

 
Ad 15) Nyt fra de studerende 

Intet fremkom. 
 

Ad 16) Dato for næste møde (konstituerende møde) 
Næste møde: fredag den 10. februar kl. 12:15-15:00 inkl. sandwich. 
Mødet er både konstituerende og et ordinært møde. 
 

Ad 17) Eventuelt 
Intet fremkom. 

 
Lukket møde: 
Ad 18) Ansøgninger om dispensation 

Der forelå flere ansøgninger til behandling: 
 
En ansøgning om dispensation til annullering af eksamensforsøg 
blev ikke imødekommet, da Studienævnet vurderede at den 
studerende allerede er kompenseret og da der ikke forelå ny 
dokumentation. 
 
En ansøgning om dispensation til annullering af eksamensforsøg 
blev ikke imødekommet. Studienævnet anmoder om en udredning 
af sygdomsforløb fra den studerende. 

 
En ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeaflevering 
blev ikke imødekommet, da der ikke forelå ny dokumentation for 
yderligere udsættelse. 
 
En ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeaflevering 
blev ikke imødekommet, da der ikke forelå usædvanlige forhold. 
 
En ansøgning om dispensation til at tage ER1 før bestået Almen 
Filosofi. Studienævnet sendte ansøgningen i faglig høring hos AST 
og imødekom på baggrund af vurderingen fra AST ansøgningen. 
 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden: 



 

SIDE 5 AF 6  
En ansøgning om dispensation til forlænget skriveperiode til KH3 
eksamen blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
dokumentation. 
 
En ansøgning om dispensation til afmelding af undervisning og 
eksamen E16/V16-17 pga. barsel blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til afmelding af undervisning og 
eksamen i ét fag blev ikke imødekommet, da Studienævnet 
vurderede at den studerende allerede var kompenseret. 
 
En ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i NT1 før 
bestået Græsk 2 blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
usædvanlige forhold. 
 
En ansøgning om dispensation til for sen indlevering af generel 
dispensation til eksamenskontoret blev delvist imødekommet. To 
eksamener kunne ikke på det sene tidspunkt planlægges ud fra 
dispensationen. 
 
En ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeaflevering 
blev ikke imødekommet, da der ikke forelå usædvanlige forhold. 
 
En ansøgning om dispensation til at medbringe egen oversættelse 
af Novum Testamentum Graece blev ikke imødekommet, da 
Studienævnet vurderede at det ville føre til en reduktion af det 
faglige niveau og stille den studerende bedre end andre studerende. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af 
studieaktivitetskravet pga. barsel blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til at aflevere bachelorprojektet 
inden afslutning af NT3 blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til at skrive speciale på engelsk blev 
imødekommet pga. redegørelse. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsat studieaktivitetskrav blev 
ikke imødekommet, da Studienævnet vurderede at den studerende 
har mulighed for at leve op til studieaktivitetskravet. 
 
 



 

SIDE 6 AF 6 Ad 19) Ansøgninger om meritoverførsel 
Der forelå en ansøgning til behandling: 

 
En ansøgning om meritoverførsel af kurser fra Arkitektskolen i 
Århus til fagene KH2, KH3 samt BA-valgfag blev ikke 
imødekommet, da den studerende allerede havde brugt flere 
prøveforsøg i de tre fag. 

 
 

Carsten Selch Jensen og 
Mette Juhl Vedel 
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