
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  T E O L O G I S K E  F A K U L T E T  

 

 

DET TEOLOGISKE FAKULTET 

 

UDDANNELSESADMINISTRATIONEN 

SØNDRE CAMPUS 

KAREN BLIXENS PLADS 16 

2300 KØBENHAVN S 

 

 

DIR  35323958 

 

mjv@teol.ku.dk 

www.teol.ku.dk 

 

REF: MJV 

 

 
 

Til medlemmerne af 
Studienævnet for Teologi (2017) 
Stud.theol. Thomas Neergaard 
Stud.theol. Søren Frank Jensen 
Stud.theol. Filip Bjørnemalm Fleischer 
Professor MSO Iben Damgaard (formand) 
Professor Jesper Høgenhaven 
Professor MSO Tine Reeh 
 

 

M Ø D E R E F E R A T  29. MAJ 2017 
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Til stede 
Stud.theol. Thomas Neergaard, stud.theol. Søren Frank Jensen, professor 
MSO Tine Reeh, professor Heike Omerzu, professor MSO Christine Pöder, 
Studieleder Carsten Selch Jensen, Studiechef Maj-Britt Johannsen 

 

Afbud 

Professor Jesper Høgenhaven, professor MSO Iben Damgaard, stud.theol. 
Filip Bjørnemalm Fleischer 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 

Ad 2) Godkendelse af referat af Studienævnets ordinære møde den 
28. april 2017 
Referatet blev godkendt med få ændringer i punkt 7. 
 

Ad 3) Drøftelse: Uddannelsesredegørelse og uddannelsesevaluering 
Bachelor- og kandidatuddannelserne for teologi skal nu igennem en 
uddannelsesevaluering. Kandidatuddannelsen i Europas religiøse 



 

SIDE 2 AF 7 rødder skal igennem en kortere uddannelsesredegørelse. De faste 
skemaer skal bruges og udfyldes (udsendte bilag). De enkelte 
afdelinger er blevet bedt om at udfærdige de nye 
kompetencematrixer. 
Studielederen gennemgik skemaet for uddannelsesevaluering. 
 
Studienævnet bemærkede at der er en markant stigning i antal 
ECTS-point per studerende og at antal færdige grader er faldende 
for både BA og KA. 
Studienævnet vil tage rapportens tal ang. frafald og ledighed med i 
arbejdsudvalget for frafald og ledighed, som opstarter arbejdet 
hurtigst muligt. Christine Pöder er formand for udvalget og 
indkalder til et møde efter sommerferien. 
Studienævnet påtænker at arbejde med at revidere 
studieordningerne med hensyn til gennemførslen. 
 
Det er muligt at andre temaer bliver taget op i Studienævnet senere. 
 
Medlemmer af Studienævnet mødes med et udvalg af eksterne 
eksperter den 19. juni kl. 13-18. 
 

Ad 4) Mindre sager og meddelelser 
a. Årligt møde med censorformandskabet 

Det årlige møde med censorformandskabet fandt sted den 8. 
maj. 
Der blev talt om Digital Eksamen og praktiske udfordringer 
bl.a. i forbindelse med flytningen. 
Ressourceforbruget i forbindelse med eksamen blev drøftet. 
Herunder speciale og votum. 
Studienævnet tog bekymringen ang. reduceret specialetid op 
på mødet. 
 
Studienævnets VIP-repræsentanter bemærkede at kvaliteten 
af vota er svingende. En intern fakultetsundersøgelse ang. 
votum sættes derfor i gang. Studienævnet vil sætte diskussion 
af votum på dagsorden på et senere møde. 
 



 

SIDE 3 AF 7 Ad 5) Generel dispensation til ÅU-studerende vedr. forudsætningsfag 
Punktet udsættes til næste møde, da der endnu ikke forefandtes et 
fagligt svar på problemstillingen fra AST. 
 

Ad 6) Opfølgning vedrørende studerende med funktionsnedsættelser 
Punktet udsættes til mødet i september. Studiechefen og Jesper 
Høgenhaven forbereder punktet. 
 

Ad 7) Studienævnets temadag 
Studienævnet vedtog at reformationsjubilæet i festsalen skal 
erstatte Studienævnets temadag. Undervisningen i tidsrummet 
bliver aflyses og Studienævnet reklamerer for arrangementet. 
Studieleder eller Jesper Høgenhaven sender en besked ud om at 
undervisningen aflyses. 
 

Ad 8) Nedsættelse af udvalg til undervisningsevaluering F17 
Tine Reeh og Søren Frank Jensen blev valgt til udvalget. 
Evalueringerne ligger klar fra 1. september 2017. 
 

Ad 9) Årshjul for Studienævnet 
Et punkt tilføjes til årshjulet under maj: ”Nedsættelse af udvalg til 
Studienævnets temadag”. 

Ad 10) Studielederens punkt 
a. Ledelsesrapportering april 2017 

Studienævnet drøftede punkter i rapporten. 
Studiemiljøundersøgelsen og dimittendundersøgelse 
supplerer meget godt hinanden. Undersøgelserne afspejler et 
positivt forhold til uddannelsen. Tilfredsheden i 
studiemiljøundersøgelsen og det høje frafald passer ikke så 
godt sammen. 
 

b. Kompetenceoversigt vedr. merit- og 
dispensationsbehandling 
Studienævnet tog oversigten til efterretning. 

 
Ad 11) Nyt fra studentervejlederne 

a. Studiestart 2017 
Studienævnet kommenterede på rusguiden med forslag om få 
ændringer og godkendte ellers rusguiden og programmet. 
 

b. Orientering 
En ny studievejleder, Katharina Gammelgaard Poulsen, er 
startet. Hun afløser Anasia Sjøstedt-Elnef. 



 

SIDE 4 AF 7  
Ad 12) Nyt fra de studerende 

a. De studerende orienterede om at Fagrådet holder dekanens 
sommerfest fredag den 23. juni. 

b. Da to af studenterrepræsentanterne skriver speciale, vil der 
eventuelt snart skulle udvælges en ny suppleant. 

c. Fagrådet ønsker at AC-vejlederen fremadrettet arrangerer 
karrieredagen, men ønsker at være en aktiv del af dagen. 

 
Ad 13) Eventuelt 

a. Da Jesper Høgenhaven er fraværende i den kommende uge 
afholdes et sagsbehandlingsmøde med deltagelse af Søren 
Frank Jensen og Christine Pöder. 

b. Studieordningen er endnu ikke sendt ud til godkendelse i 
Studienævnet. Den reviderede studieordning skal først sendes 
i høring hos aftagerpanelet og censorkorpset. 

c. Iben Damgaard forventes at være tilbage som Studienævnets 
formand fra august. 

d. Punkt på dagsorden ved mødet efter sommerferien: 
”Hvordan informeres de studerende og VIP’er ang. 
specialeændring?” 

 
Lukket møde: 
Ad 14) Ansøgninger om dispensation 

Der forelå ingen ansøgninger til behandling på mødet. 
 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden:  
 
En ansøgning om dispensation til forlængelse af skriveperiode i 
Praktisk Teologi blev imødekommet på baggrund af dokumenteret 
funktionsnedsættelse. 
 
To ansøgninger om dispensation til sygemelding i foråret 2017 blev 
imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til at medbringe noter til forberedelsen 
i eksamen i NT2 blev ikke imødekommet, da Studienævnet vurderede 
at en kompensation ved skriftlige eksamener vil stille den studerende 
bedre end andre studerende, da den studerende allerede er 
kompenseret. 
 
En ansøgning om dispensation til at genaflevere skriftlig opgave i DO-
kernefag blev imødekommet. 



 

SIDE 5 AF 7 En ansøgning om dispensation til at tilmeldes eksamen i ER-kernefag 
og KH-kernefag ved sommereksamen 2017 efter tilmeldingsfristen 
blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til at tilmeldes specialet efter 
tilmeldingsfristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til at tilmeldes eksamen i kurserne 
”Luther og Grundtvig” og ”Luthers brug af Bibelen” efter fristen for 
aflæggelse af kurserne blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation til at afmeldes eksamen i Græsk 2 efter 
afmeldingsfristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form af dobbelt 
skriveperiode ved skriftlige eksamener i sprogfag på 
bacheloruddannelsen blev ikke imødekommet, da Studienævnet 
vurderede at en kompensation ved skriftlige eksamener vil stille den 
studerende bedre end andre studerende. 
 
En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form af udvidet 
skrivetid og konvertering af mundtlige eksamener til skriftlige 
eksamener på resten af bacheloruddannelsen blev delvist 
imødekommet. Studienævnet imødekom ansøgningen om udvidet 
skrivetid på baggrund af dokumenteret funktionsnedsættelse. 
Studienævnet kunne ikke imødekomme ansøgningen om konvertering 
af mundtlige eksamener til skriftlige eksamener, da Studienævnet 
vurderede at en sådan kompensation vil reducere det faglige niveau og 
vil stille den studerende bedre end andre studerende. 
 
En ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for 
specialet blev imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til at skrive BA-projekt inden sidste 
semester på bacheloruddannelsen blev imødekommet på baggrund af 
redegørelse for forsinket studieforløb. 
 
 

Ad 15) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
Der forelå ingen ansøgninger til behandling på mødet. 
 



 

SIDE 6 AF 7 Orientering om ansøgninger behandlet i perioden: 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Dogmatik 2” ved 
Aarhus Universitet til at afløse Dogmatik med Økumenisk Teologi 2 
på teologiuddannelsen blev imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Ny Testamente 1” 
ved Aarhus Universitet til at afløse Det Nye Testamentes Eksegese på 
teologiuddannelsen blev ikke imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Latin 2 – for 
oldlærere” ved Det Humanistiske Fakultet, KU, til at afløse Latin 2 på 
teologiuddannelsen blev imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”Imago Dei and 
Human Dignity” ved Yale Divinity School til at afløse ER-kernefag 
på teologiuddannelsen blev ikke imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset ”GT-kernefag” ved 
Aarhus Universitet til at afløse GT-kernefag på teologiuddannelsen 
blev ikke imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne 
”Überblicksvorlesung: Christologie und Soteriologie”, ”Übung: Das 
Heidenchristentum bei Paulus und Markis im Profil” og ”Seminar: 
German language theology form Reformation to today” samt kurserne 
”Vorlesung: Litugik”, ”Proseminar: Einführung in die Predigttheorie” 
og ”Vorlesung: Kasaulien – Begleitung der Menschen an 
Übergangen” ved Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg til at afløse 
hhv. BA-valgfag samt Praktisk Teologi blev imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne ”Scientific 
Thought and Christian Theology” samt ”Beyond the Veil – 
Approaches to the Study of Black Religion in the United States” ved 
Yale Divinity School til at afløse hhv. KA-valgfag samt Kh-kernefag 
på teologiuddannelsen blev imødekommet. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Introduction to 
Colloquial Arabic”, ”Survey of Arab History”, Selected Topics in 
Modern Egyptian History: Oral Egyptian History”, ”American 
Government & Politics” og ”Contemporary Political Islam” ved The 
American University in Cairo til BA-valgfag på teologiuddannelsen 
blev imødekommet. 



 

SIDE 7 AF 7  
En ansøgning om meritoverførsel af kurset ”Bachelorprojekt” ved 
Danmarks Journalisthøjskole til BA-projekt på teologiuddannelsen 
blev ikke imødekommet. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurset ”Dansk sprog” ved Det 
Humanistiske Fakultet, KU, til BA-valgfag på teologiuddannelsen 
blev imødekommet. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Hauptseminar: Das 
Ezechiel-Buch (mit Hebr.) ” og ”Hauptseminar: Erzählkunst: 
Narratologie des Alten Testaments” samt kurserne ”Hauptseminar: 
Die Bergpredigt (mit Grieschisch) ”, ”Vorlesung: Neutestamentliche 
Eschatologie” og ”Vorlesung: Theologie und Geschichte des 
Judenchristentums” ved Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
til hhv. GT-kernefag samt NT-kernefag på teologiuddannelsen blev 
imødekommet. 
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