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

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 10. februar 2017 kl. 12:40-15:00  

Sted Mødelokale 6B-1-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Stud.theol. Thomas Neergaard, stud.theol. Filip Bjørnemalm Fleischer, 
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 

Professor MSO Iben Damgaard. 

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af studieordningen for RRE er igen udsat. Studielederen 
rundsender revisionen til godkendelse imellem møder.  
Dagsorden blev ellers godkendt. 

2) Godkendelse af referat af Studienævnets møde den 23. januar 
2017 

To kommentarer til referatet blev tilføjet. 
Referatet blev ellers godkendt. 

 



 

SIDE 2 AF 6 3) Godkendelse af beslutninger fra Studienævnets møde den 23. 
januar 2017 

Beslutningerne (jf. referatet) blev godkendt. 
 

4) Mindre sager og meddelelser 
Intet fremkom. 
 
5) Undervisningsrekvisition for E17/F18 AKH og EVU 
De eftersendte undervisningsrekvisitioner for AKH og EVU blev 
godkendt. 

 
6) Kursusbeskrivelser 
Studienævnet anbefaler at eksamensformer udelades fra 
kursusbeskrivelserne. Det skal indskærpes (via følgebrev) at der skal 
være underviser og titel på beskrivelserne samt at der ikke skal redigeres 
i beskrivelserne efter indsendelsen. 
 
Skabelonen for kursusbeskrivelserne skal tages op på et kommende 
studienævnsmøde. 

 
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelserne for GT-kernefag ES17, 
KA-valgfag GT ES17, GT-kernefag FS18, BA-valgfag FS18, Johannes’ 
Åbenbaring, Religion and Development, At være i verden uden at være 
af verden: Afsondring og Engagement (300-1700), Kristendom og 
oplysning BA-valgfag, Kristendommen som verdensreligion 1700-2000, 
Praxis pietatis i luthersk kristendom (17. - 18. årh.): Teologiske temaer 
og kommunikationsformer (KA-valgfag), KH 2: Kristi Passion: 
teologiske diskurser, kunstneriske repræsentationer og religiøse 
praksisformer indtil 1300,  specialeseminar, NT-kernefag: Paulus, 
Skabelsesteologi i reformatorisk belysning, ER-kernefag: Sprog og 
religion, Holy Scriptures: Judaism, Christianity, and Islam og Thesis 
colloquium. 
 
7) Godkendelse af Studielederens undervisningsevalueringsrapport 

for F16 
Studienævnet godkendte Studielederens 
undervisningsevalueringsrapport. 
Studienævnet vedtog at Studielederens rapport kun skal udarbejdes én 
gang årligt. Rapporten skal ligge klar på Studienævnets november-møde 
og omhandle det forudgående akademiske år. 
 
8) Nedsættelse af udvalg – undervisningsevaluering E16 
Studienævnet nedsatte udvalget med Tine Reeh og Søren Frank Jensen 
som medlemmer. 



 

SIDE 3 AF 6 Studienævnet foreslog evalueringsfristerne: 15. februar og 15. 
september. Undervisningsevaluering for E16 kommer på dagsorden til 
mødet i april. 
 
9) Revision af studieordning: eksamensformer og 

kursusbeskrivelser 
Studielederen informerede om denne bundne opgave, som er en 
kombination af en revision af eksamensformer og at sikre at 
målbeskrivelser og bedømmelseskriterier er punktopstillet og anvender 
kvalifikationsrammens begreber for i viden, færdigheder og 
kompetencer for den relevante typebeskrivelse. 
 
Studienævnet diskuterede proceduren og tidsplanen. Studienævnet 
bemærkede at fristen for ændring af eksamensformer er meget kort. 
 
Studienævnet udarbejder en følgeskrivelse til udsendelse sammen med 
kataloget. 
Forslag til ændringer fra afdelingerne samt høring af fagrådet indhentes. 
Afdelingerne skal sende retur til Studienævnet. 
Der foreligger ikke oplysninger om de præcise rammer eller mål for den 
ønskede forenkling. Studienævnet fandt det på den baggrund vanskeligt 
at foreslå konkrete ændringer. Først og fremmest fandt Studienævnet, at 
spørgsmålet om eksamensformer er så centralt og så snævert forbundet 
med studiets faglige indhold, at fagmiljøernes udspil er afgørende. 
 
Studienævnet anbefaler at lade KA-kernefag blive som de er. 
Studienævnet ser en fordel i standardisering af de skriftlige eksamener 
på BA-uddannelsen. Afdelingerne skal høres om, hvilke 
standardiseringer de foretrækker. 
 
Katalog samt følgeskrivelse sendes ud hurtigst muligt og svar indhentes 
senest den 10. marts, da det skal med på dagsorden på næste møde. 
 
Studiechefen orienterede om, at det nu ikke er alle eksamener, der 
udbydes ved alle eksamensformer. Udskrift fra KUnet blev udleveret. 

 
10) Valgfag 
Studielederen orienterede. Et notat beskriver udbud af valgfag samt 
forslag til udbud af valgfag fremover. 
 
Studienævnet sender notatet i høring hos afdelingerne. 
 
11) Studielederens punkt 

a. Orientering vedr. uddannelsesevaluering 
(kvalitetssikring) 



 

SIDE 4 AF 6 Studielederen orienterede om at arbejdet med 
uddannelsesevalueringen for teologi startes op nu. Studienævnet 
vil senere modtage materiale ang. uddannelsesevalueringen. 
b. Studieordningsændring 
I bachelorstudieordningen, 2.7.1.2. Græsk 2, rettes antal sider i 
pensum til samme antal: 35 sider. Studienævnet godkendte dette. 
c. Orientering om ny aftale om dobbeltuddannelse 
Studielederen orienterede om den nye aftale. 

 
12) Nyt fra studentervejlederne 
Studiechefen orienterede om at Amalie Sloth Christensen er ansat i 
barselvikariat for Anja Mee Foldberg fra mandag den 13. februar. 
Amalie vil ikke deltage ved studienævnsmøder. 
 
13) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 
14) Datorække for møder i 2017 
Der nikkes til den foreslåede møderække. Møderne vil som 
udgangspunkt starte 12:30. 
Næste møde den 17. marts ligger i tidsrummet 10.00-12.00. 
Studienævnssekretæren indkalder alle medlemmer via outlook-kalender. 
 
15) Eventuelt 
Intet fremkom 
 

Lukket møde: 
16) Ansøgninger om dispensation 
Der forelå ikke ansøgninger til behandling på mødet. 

 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden: 

 
En ansøgning om dispensation til forlængelse af afleveringsfristen for 
GT-kernefag-eksamen på baggrund af lægeerklæring blev delvist 
imødekommet således at den studerende registreres som syg ved 
eksamen og kan tilmelde sig reeksamen. 

 
En ansøgning om dispensation til at læse på halv tid blev imødekommet 
således at studieaktivitetskravet nedsættes til 30 ECTS per akademiske 
år for hele den teologiske bacheloruddannelse på baggrund af 
uddybende lægeudtalelse. 

 



 

SIDE 5 AF 6 En ansøgning om dispensation til at annullere tvangstilmelding blev 
imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til nedsættelse af studieaktivitetskravet 
for det akademiske år 2+16-17 blev imødekommet således at 
studieaktivitetskravet nedsættes til 15 ECTS for perioden på baggrund af 
lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til at afmelde alle eksamener i den 
ordinære vintereksamensperiode blev ikke imødekommet. Studienævnet 
efterspørger uddybende redegørelse for sygdomsforløb. 
 
En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg i GT-
kernefagseksamen blev imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 

 
En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg i Græsk 2 blev 
ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige omstændigheder. 

 
En ansøgning om dispensation til sygemelding ved sommerreeksamen 
2016 blev imødekommet på baggrund af lægeerklæring. 

 
17) Ansøgninger om meritoverførsel/ækvivalering 
Der forelå ikke ansøgninger til behandling på mødet. 

 
Orientering om ansøgninger behandlet i perioden: 

 
En ansøgning om meritoverførsel af kurset bachelorprojekt ved UC 
Diakonissestiftelsen til faget BA-projekt blev imødekommet. 

 
En ansøgning om meritoverførsel af kurset M.Litt. in Shakespeare 
Studies ved University of St Andrews til ER-kernefag blev ikke 
imødekommet. 

 
En ansøgning om meritoverførsel af Prøven i selvvalgt emneomraade 
ved Aarhus Universitet til KA-valgfag blev imødekommet. 

 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset Sumerisk ved 
Humanistisk Fakultet, KU, til KA-valgfag blev imødekommet. 

 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset Kirkehistorie: Den 
pelagianske strid og Augustins lære om synd og nåde ved Aarhus 
Universitet til KH-kernefag blev imødekommet. 

 



 

SIDE 6 AF 6 En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset Protestantisk religion 
ved Oslo Universitet til KH-kernefag blev imødekommet.  

 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset Mellom postmodernitet 
og postsekularitet – sentrale problemstillinger i dogmatikk og 
religionsfilosofi ved Oslo Universitet til ER-kernefag blev 
imødekommet.  

 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset Paulus og paulinsk 
teologi ved Oslo Universitet til NT-kernefag blev imødekommet.  

 
En ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset Det nye testamente og 
homiletikk ved Oslo Universitet til KA-valgfag blev imødekommet.  

 
 

Jesper Høgenhaven og 
Mette Juhl Vedel 

 


	Til stede
	Dagsorden

