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M Ø D E R E F E R A T  21. SEPTEMBER 2017 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 21 september 2017, 13:00-15:00  

Sted Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Tine Reeh, professor MSO Christine Pöder, professor MSO 
Iben Damgaard, studieleder Carsten Selch Jensen, studiechef Maj-Britt 
Johannsen, stud-theol. Maria Snejbjerg Louring Poulsen, stud.theol. Søren 
Frank Jensen, stud.theol. Thomas Neergaard og studienævnssekretær Mette 
Juhl Vedel. 

Studievejleder Sarah Monberg deltog fra kl. 14. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 
En ansøgning blev behandlet på mødet: 
En ansøgning om dispensation til et fjerde forsøg i KA-kernefag 
samt dispensation til særlige prøvevilkår blev ikke imødekommet, 
da der ikke forelå særlige omstændigheder. 



 

SIDE 2 AF 11  
 

Ad 4) Studieordningsrevision 
Tilretning af målbeskrivelser og bedømmelseskriterier 
Den reviderede studieordning blev delvist godkendt af dekanen den 
4. juli 2017. Tilretning af målbeskrivelser og bedømmelseskriterier 
for de forskellige fag med inddeling i viden, færdighed og 
kompetencer blev ikke godkendt, da de var for forskellige. 
Afdelingerne manglede klare retningslinjer for at inddele ensartet i 
viden, færdighed og kompetencer. Studienævnet har til opgave at 
finde en proces, som gør at det bliver skrevet ensartet. 
 
Studienævnet blev enige om at de tre VIP-repræsentanter samt 
suppleanterne skriver et udkast til målbeskrivelser og 
bedømmelseskriterier med ansvar for hver deres afdeling. 
Formanden forhører sig hos afdelingen om en repræsentant for 
Praktisk Teologi skal være med i arbejdet. 
Udvalget skal mødes inden studienævnsmødet i november, hvor 
studienævnet arbejder forslagene igennem. Efter november-mødet 
sendes det ud til afdelingerne til godkendelse. 
 
Studielederen sender kvalifikationsrammen til udvalget. Udvalget 
skal desuden have den første udgave af 2017-ordningen, som ikke 
blev godkendt. 
 
Grænser for merit 
Studienævnet vedtog, at et forslag om at begrænse merit til 60 
ECTS på begge uddannelser (BA og KA) skal indskrives i 
studieordningerne ved næste studieordningsrevision. 
 

Ad 5) Diskussion om sammenlægning af BA og KA valgfag fra 
efteråret 2018 
Studienævnsformanden orienterede om, at meget få studerende 
tilmeldte sig valgfag i 2017. Der udbydes mange kurser, der enten 
aflyses eller forløber med meget få studerende på holdene. 
 
Studienævnet diskuterede de forskellige muligheder for at udbyde 
valgfag. 
 
Studienævnet vedtog at BA- og KA-valgfag skal slås sammen igen. 
På studienævnsmødet i oktober skal studienævnet vedtage hvor 
mange kurser, der skal udbydes, om det skal være to eller fire 
timers kurser, og om kernefag skal udbydes som valgfag for KA-



 

SIDE 3 AF 11 studerende. Repræsentanterne i studienævnet vender det med 
baglandet inden næste møde. 
 
Der skal desuden laves en opgørelse for de sidste semestre over 
antal tilmeldte studerende på valgfagskurserne. 
 

Ad 6) Implementering af den nye specialemodel 
Specialemodellen er lagt i fjerde og sidste semester på 
kandidatuddannelsen. De studerendes specialeperiode kommer til 
at ligge fra 30. november til 31. maj i forårssemestret, hvor de 
fleste studerende vil skulle skrive speciale. I efterårssemestret vil 
specialeperiode ligge fra 30. juni til 31. december. Dette skal der 
informeres om forud for at ændringen sker i efterårssemestret 2018. 
 
Studienævnet er ikke enige i ledelsens beslutning om, at lægge 
specialet i fjerde og sidste semester. Studienævnet er bekymret for 
at beslutningen vil forkorte de studerendes tid til udarbejdelsen af 
specialet, da perioden påbegyndes inden efterårets kurset er 
afsluttet. 
Dette giver anledning til en faglige bekymring for, at den 
betragtelige reduktion af tidsforbruget vil medføre en alvorlig 
svækkelse af flertallet af studerendes muligheder for at opfylde 
studieordningens faglige mål for specialet, herunder særligt 
muligheden for at udføre et selvstændigt arbejde på et fagligt højt 
niveau. Desuden er studienævnet bekymret for, at en øget andel af 
de studerende vil have problemer med at gennemføre 
specialeprocessen på den afmålte tid og specialets placering bliver 
hermed studietidsforlængende. 
 
VIP-repræsentanterne i studienævnet udarbejder en udtalelse til 
dekanen omkring muligheden for at lægge specialet i tredje 
semester i stedet. Udtalelsen sendes i skriftlig høring hos 
studenterrepræsentanterne inden den sendes til ledelsen. 
 
En eventuel placering af specialet i tredje semester vil betyde en 
studieordningsændring. 
 

Ad 7) Drøftelse om fleksible masterstuderende på kernefagskurser 
Et enigt studienævn vedtog at fleksible masterstuderende med en 
bachelor i teologi skal have mulighed for at følge kernefagskurser 
og tage kernefagseksamener ligesom ordinære studerende. 
Fleksible masterstuderende uden bacheloruddannelsen i teologi kan 



 

SIDE 4 AF 11 i særlige tilfælde blive tildelt dispensation til at følge 
kernefagskurser. 
 

Ad 8) Mindre sager og meddelelser 
a. Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. 

afmelding af fag 
Retningslinjerne er sendt ud til studienævnet til orientering. 
 

b. Studienævnskonference den 9. oktober 2017 
Invitation til konferencen er sendt ud til studienævnet. 
 

c. Karrieredag den 27. oktober i samarbejde med fagrådet 
og AC-vejlederen 
Formanden orienterede om karrieredagen. 
 
 

Ad 9) Studielederens punkt 
a. KU strategi 

(https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Sider/default.aspx) 
Studielederen orienterede kort om strategien. Studienævnets 
medlemmer kan eventuelt indsende kommentarer til 
studielederen. 

 
b. Ækvivaleringssager 

Studielederens afgørelser vedr. ækvivalens sendes i skriftlig 
høring hos studienævnet. En mappe med sagerne vil ligge på 
studienævnskontoret 6B-0-21 fra på mandag. 

 
Ad 10) Nyt fra studentervejlederne 

a. Opfølgning på UMV 
Studievejlederen gennemgik UMV handleplanerne: 
handleplanerne vedrører fuldtidsstudie, bedre gennemførelse 
og studiemiljø/mobning. Et dokument med udkast til 
handleplaner blev udleveret på mødet sammen med udkast til 
stressguide på KUnet, information om studieplanlægning, 
fuldtidsstudier, vejledende ugeplaner og råd til 
eksamensforberedelse på KUnet. 
 
Studievejlederne planlægger udover arrangementerne i 
udkastet til handlingsplaner et stress-
orienteringsarrangement, et studieplanlægningsarrangement, 
et KUnet-kursus og ”velkomst til andet semester” efter jul. 
 

https://intranet.ku.dk/tema/strategi/Sider/default.aspx


 

SIDE 5 AF 11 b. Orientering om studiestarten 
Studievejlederen orienterede om at studiestarten var gået 
rigtig godt med gode tutorer. Det var et godt program præget 
af sociale aktiviteter og teambuilding-aktiviteter. 
Flytningen til Søndre Campus gav både udfordringer og nye 
muligheder. Det skal der arbejdes mere med næste år. Nu 
afventer studievejlederne studiestartsundersøgelsen. 
 

Ad 11) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 

Ad 12) Eventuelt 
Mødet i december rykkes fra den 8. december til 15. december kl. 
11.00-14.00. Der vil blive serveret en sandwich til mødet. 
 

 
Skriftlig orientering: 

 
Ad 13) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 
En ansøgning om dispensation til en udelukkende skriftlig eksamen i 
Praktisk Teologi blev ikke imødekommet, da studienævnet vurderede at der 
ikke forelå særlige omstændigheder. 
 
Tre ansøgninger om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav på grund af barsel blev imødekommet på baggrund af 
indsendte vandrejournaler. 
 
En ansøgning om dispensation til sen tilmelding af kompaktkursus og sen 
afmelding af kursus blev ikke imødekommet, da studienævnet vurderede at 
der ikke forelå særlige omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav på grund af sygdom blev imødekommet på baggrund af 
indsendt lægeerklæring. Studienævnet udsatte samtidig førsteårsprøvekravet 
med et semester. 
 
En ansøgning om dispensation til forlænget forberedelsestid ved en 
sommereksamen på grund af sygdom blev delvist imødekommet på 
baggrund af indsendt lægeerklæring. På grund af for sen indsendt 
dispensationsansøgning tildelte studienævnet tilladelse til forlænget 
forberedelses tid i reeksamen sommer 2017. 
 



 

SIDE 6 AF 11 En ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeafleveringsfrist blev 
ikke imødekommet, da studienævnet vurderede at der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til sygemelding ved eksamen, nedsættelse af 
det løbende studieaktivitetskrav samt dispensation fra de maksimale 
studietider på grund af sygdom blev delvist imødekommet på baggrund af 
indsendt lægeerklæring. Studienævnet valgte ikke at dispensere fra de 
maksimale studietider, da dette ikke var nødvendigt. 
 
En ansøgning om dispensation til at annullere eksamenstilmeldinger blev 
imødekommet på grund af landsholdsdeltagelse. 
 
To ansøgninger om dispensation til at skrive bachelorprojekt inden sidste 
semester blev imødekommet på grund af særlige studieplaner. 
 
Tre ansøgninger om dispensation til for sen tilmelding til eksamen blev ikke 
imødekommet, da studienævnet vurderede at der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav på grund af sygdom blev imødekommet på baggrund af 
indsendt lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation fra kravet om at afvikle prøven i Latin 2 
forud for prøven i Dogmatik 1 blev ikke imødekommet, da studienævnet 
vurderede at der ikke forelå usædvanlige forhold. 
 
En ansøgning om dispensation til at annullere undervisning- og 
eksamenstilmeldinger på grund af sygdom blev imødekommet på baggrund 
af indsendt lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til at skrive speciale på engelsk blev 
imødekommet på baggrund af pensum på engelsk. 
 
En ansøgning om dispensation til at skrive bachelorprojekt inden sidste 
semester på grund af barsel blev imødekommet på baggrund af indsendt 
vandrejournal. Studienævnet nedsatte samtidig det løbende 
studieaktivitetskrav på grund af barsel. 
 
To ansøgninger om dispensation til at skrive speciale inden sidste semester 
blev imødekommet på grund af prisopgave. 
 



 

SIDE 7 AF 11 En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev imødekommet 
på baggrund af indsendte lægeerklæring. Studienævnet gav samtidig en 
tilladelse til forlænget forberedelsestid på grund af nyligt påbegyndt 
behandling af sygdom. 
 
En ansøgning om dispensation til at tage kurser på kandidatuddannelsen, 
inden bacheloruddannelsen er afsluttet, blev imødekommet. 
 
En ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven blev imødekommet på 
baggrund af orlov. 
 
En ansøgning om dispensation til længerevarende sygemelding ved 
eksamen blev imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til sygemelding ved eksamen og nedsættelse 
af det løbende studieaktivitetskrav på grund af sygdom blev imødekommet 
på baggrund af indsendt lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven blev imødekommet på 
baggrund af dødsfald i nærmeste familie. 
 
Tre ansøgninger om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 
imødekommet på baggrund af indsendte lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav på grund af sygdom blev delvist imødekommet på 
baggrund af indsendt lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til fælles aflevering af masteropgave blev 
imødekommet med kravet om dobbelt sideantal af opgaven samt angivelse 
af forfattere ved de enkelte afsnit. 
 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af det løbende 
studieaktivitetskrav og dispensation fra de maksimale studietider kunne ikke 
imødekommes på baggrund af indsendte lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til for sen aflevering af eksamensopgave blev 
imødekommet på grund af de særlige omstændigheder. 
 
En ansøgning om dispensation til at aflevere masteropgave udenfor 
afleveringsfristen blev imødekommet på grund af de særlige 
omstændigheder. 
 



 

SIDE 8 AF 11 To ansøgninger om dispensation til at søge om optagelse på 
teologiuddannelsen efter at være blevet udmeldt blev imødekommet på 
baggrund af indsendte redegørelser. 
 
En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg ved genindskrivning 
blev ikke imødekommet, da studienævnet vurderede, at mulighederne for at 
gennemføre uddannelsen ikke var væsentligt forbedrede. 
 
En ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven blev imødekommet på 
baggrund af de særlige omstændigheder. 
 
To ansøgninger om dispensation til udsættelse af specialeafleveringsfrist 
blev imødekommet på baggrund af indsendte lægeerklæringer. 
 
En ansøgning om dispensation til for sen tilmelding af masterprojektet blev 
imødekommet på baggrund af indsendte redegørelse. 
 
En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg og dispensation fra 
førsteårsprøven blev imødekommet på baggrund af indsendte 
lægeerklæring. 
 
En ansøgning om dispensation til at medbringe noter til forberedelse samt 
eksamination ved mundtlige eksamener blev ikke imødekommet, da 
studienævnet vurderede ikke at kunne kompensere yderligere uden at det 
samlet set ville føre til en reduktion af det faglige niveau og stille den 
studerende bedre end andre studerende. 

 
Ad 14) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Innføring i Bibelen”, ”Exam 
philosophicum & Exam facultatum”, ”Gammeltestamentlig hebraisk”, 
”Kirkehistorie og konfesjonskunnskap”, ”Misjonsteologi & Misjon i 
kontekst”, ”Johannesevangeliet og Romerbrevet”, ”Bibelfag”, ”Utvalgte 
tekster fra GT”, ”Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst & 
Verdensreligionerne”, ”Nytestamentlig gresk”, ”Innledning til NT og 
Galaterbrevet” samt ”Bacheloropgave” ved Fjellhaug International 
University College, Norge, blev imødekommet sådan at Bibelkundskab, 
Almen Filosofi, ER1, ER2, Hebraisk 1, Hebraisk 2, KH1, NT2, NT3, GT1, 
GT2, Græsk 1, Græsk 2, BA-valgfag og Bachelorprojektet på 
teologiuddannelsen anses for afløst. Pensumreduktion blev desuden givet i 
Praktisk Teologi. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Johannesevangeliet og 
Romerbrevet”, ”Bibelfag”, ”Utvalgte tekster fra GT”, ”Jesus Kristus i 



 

SIDE 9 AF 11 Bibelen, bekjennelse og kontekst & Verdensreligionerne”, ”Nytestamentlig 
gresk”, ”Exam philosophicum & Exam facultatum”, ”Innføring i Bibelen”, 
”Homiletikk og kirkelige handlinger & Misjonsteologi & Misjon i 
kontekst”, ”Kirkehistorie og konfesjonskunnskap” samt 
”Gammeltestamentlig hebraisk” ved Fjellhaug International University 
College, Norge, blev imødekommet sådan at Bibelkundskab, Almen 
Filosofi, ER1, ER2, Hebraisk 1, Hebraisk 2, KH1, NT3, GT1, GT2, Græsk 
1, Græsk 2, Praktisk Teologi og BA-valgfag på teologiuddannelsen anses 
for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Kirkehistorie og 
konfesjonskunnskap” samt ”Ikke-vestlig Kirkehistorie” ved Fjellhaug 
International University College, Norge, blev imødekommet sådan at KH1 
og KH3 på teologiuddannelsen anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af Bacheloruddannelsen i Idehistorie ved 
Aarhus Universitet blev imødekommet sådan at Almen Filosofi, ER1 og 
ER2 på teologiuddannelsen anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurser på en tidligere 
bachelorstudieordning blev imødekommet sådan at en række kurser på den 
nuværende bachelorstudieordning anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Bibelkundskab”, ”Hebraisk 
1”, ”Teologiens grundtemaer” og ”Græsk 1 og 2” ved Aarhus Universitet 
blev imødekommet sådan at Bibelkundskab, Hebraisk 1, Kirke- og 
Teologihistorie 1 samt Græsk 1 og 2 på teologiuddannelsen anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Bibelkundskab”, ”Studium 
Generale”, ”Latin 1 og 2”, ”Indføring i teologi” ”Religionsfag 1 og NT3”, 
”Græsk 1 og 2”, ”Hebraisk 1 og 2”, ”Ny Testamente 1 og 2” ”Gammel 
Testamente” og ”Valgfag 1 og introduktion til studiet af teologi” ved 
Aarhus Universitet blev imødekommet sådan at Bibelkundskab, Almen 
Filosofi, Latin 1 og 2, Kirke- og Teologihistorie 1, Det Nye Testamentes 
Eksegese 3, Græsk 1 og 2, Hebraisk 1 og 2, Det Nye Testamentes Eksegese 
1 og 2, Det Gamle Testamentes Eksegese 1 samt BA-valgfag på 
teologiuddannelsen anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Gammel Testamente og 
Valgfag (feltprojekt)”, ”Ny Testamente og Valgfag (feltprojekt)” og 
”Praktisk Teologi” ved Aarhus Universitet blev imødekommet sådan at GT-
kernefag, NT-kernefag og KA-valgfag på teologiuddannelsen anses for 
afløst. 



 

SIDE 10 AF 11  
En ansøgning om meritoverførsel af kurset ”The Western Esoteric 
Traditions: across religion, science, mysticism and philosophy in European 
history ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns 
Universitet blev imødekommet sådan at KA-valgfag på teologiuddannelsen 
anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurset ”Kirkehistorie: Den pelagianske 
strid og Augustins lære om synd og nåde” ved Aarhus Universitet blev 
imødekommet sådan at KH-kernefag (12 ECTS) på teologiuddannelsen 
anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Dogmatik III – Soteriologie 
– ekklesiologie – sakramentenlehre – Eschatologie”, ”Die Ethik Karl 
Barths” og ”Religion und Politik” samt ”Zwichen Menchlichem u. 
Göttlichem: Dante Alighieris Komödie” og ”Hannah Arendts ’Eichmann in 
Jerusalem’” ved Humboldt-Universität zu Berlin blev imødekommet sådan 
at DO-kernefag og KA-valgfag på teologiuddannelsen anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Von Wert der Werte” og 
”Grundprobleme der Gotteslehre” samt ”Die Geschichtepsalmen im Alten 
Testament und Qumran”, ”Das Buch Exodus” og ”Naratologische Zugänge 
zum Alten Testament” ved Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg blev 
imødekommet sådan at DO-kernefag og KA-valgfag på teologiuddannelsen 
anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”The Emergence of Judaism, 
Christianity and Islam” og ”The Study of Ancient Religion” samt 
”Interaction: The role of women in religious communities and texts: 
Judaism, Christianity and Islam”, ”Text: Talmud – Hebrew/Aramaic” samt 
“Interaction: The Qur’an and the Bible: interdependence and independence” 
på kandidatuddannelsen i The Religious Roots of Europe blev 
imødekommet sådan at KH-kernefag og KA-valgfag på teologiuddannelsen 
anses for afløst. 
 
En ansøgning om meritoverførsel af kurserne ”Sacred scripture in Judaism, 
Christianity and Islam”, ”The three religions in contemporary perspective” 
samt ”Cognition and Embodiment: Islam, Judaism, and Christianity” på 
kandidatuddannelsen i The Religious Roots of Europe til ER-kernefag på 
teologiuddannelsen blev ikke imødekommet. 
 



 

SIDE 11 AF 11 En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset “Den retoriske tradition” 
ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet til at afløse KA-
valgfag på teologiuddannelsen blev imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne “Protestant Theology in 
the America in the 20th Century”, ”Protestantismus und Democratie”, 
”Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung angesichts der neuateistisches 
Strömungen” og ”Von der Freiheit eines Christenmenschen” ved Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg til at afløse BA-valgfag på teologiuddannelsen 
blev imødekommet. 
 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af ”Miljøfilosofi CSR” ved 
Universidad Nacional de San Martin til at afløse BA-valgfag på 
teologiuddannelsen blev ikke imødekommet, da opholdet er planlagt i tredje 
semester. 


	Til stede
	Dagsorden

