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M Ø D E R E F E R A T  2. FEBRUAR 2018 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt 2. februar 2018 kl. 9:30-12:30  

Sted Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Iben Damgaard, professor Jesper Høgenhaven, professor MSO 
Tine Reeh, stud.theol. Søren Frank Jensen, stud-theol. Kristoffer Johannes 
Schmidt-Hansen, stud.theol. Malene Hasberg Kjær, studiechef Maj-Britt 
Johannsen, studieleder Carsten Selch Jensen og studienævnssekretær Mette Juhl 
Vedel. 

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) 

a. Studienævnet imødekom en ansøgning om dispensation til et 
fjerde prøveforsøg, da studienævnet vurderede, at der var tale 
om usædvanlige forhold. 

b. Studienævnet imødekom en ansøgning om sygemelding ved 
eksamen på baggrund af dokumenteret sygdom. 



 

SIDE 2 AF 8 c. Studienævnet imødekom en ansøgning om dispensation til 
nedsættelse af det løbende studieaktivitetskrav på baggrund 
af funktionsnedsættelse. 

d. Studienævnet kunne ikke imødekomme en ansøgning om 
dispensation til tilmelding til BA-valgfag og Praktisk Teologi 
i forårssemestret 2018, da de indledende semestres 
studieforløb er obligatorisk. 

e. Studienævnet kunne ikke imødekomme en ansøgning om 
dispensation fra at aflægge eksamen i sprogfagenes niveau 2 
eller dispensation til særlige prøvevilkår i form af skriftlige 
hjemmeopgaver i Latin 2, Græsk 2 og Hebraisk 2, da det 
ville stille den studerende bedre end andre studerende og føre 
til en reduktion af det faglige niveau. 

f. Studienævnet imødekom en ansøgning om dispensation til 
forlænget forberedelsestid en mundtlig eksamen ved vinter-
reeksamen 2017-18 samt to mundtlige eksamener ved 
sommereksamen 2018 og sommerreeksamen 2018 på 
baggrund af en funktionsnedsættelse. 

g. Studienævnet kunne ikke imødekomme en ansøgning om 
dispensation til et fjerde prøveforsøg og dobbelt 
forberedelsestid ved eksamen, da studienævnet vurderede, at 
der ikke var tale om usædvanlige forhold. 
 

Ad 4) Revision af de to studieordninger efter høring i afdelingerne 
(bilag 2a-b) 
Vedrørende kommentarer fra ABE: Studienævnet vedtog at følge 
forslagene fra ABE om at tilføje ”eller lignende” efter latin på s. 27 
og at tilføje ”valgfagskurser” flere steder i valgfagsteksten for at 
tydeliggøre de forskellige muligheder ”valgfag” i sig selv 
indeholder. Desuden tilføjes ”muligheder” på s. 27 i 
bachelorstudieordningen. På samme måde tilføjes ”muligheder” i 
kandidatstudieordningen. Studienævnet godtog også NT-gruppens 
ændringer i beskrivelsen af NT-fagene på bacheloruddannelsen.  
Efterfølgende blev teksten justeret i samarbejde med 
afdelingslederen, for at teksten passede overens med resten af 
studieordningen i forhold til kvalificerende adjektiver og 
kompetencer ved bedømmelseskriterier. 
 
De andre afdelinger havde ikke kommentarer eller ændringer til 
studieordningen, men AKH bekendtgjorde at ændringer til fagene 
vil komme i en senere revideret udgave af studieordningerne. 
 



 

SIDE 3 AF 8 Ad 5) Godkendelse: kursusbeskrivelser og undervisningsrekvisition 
(bilag 3) 
Studielederen orienterede om undervisningsrekvisitionen. Det er 
første gang, hvor der ikke er skæve studieforløb. Studielederen har 
talt med sproglærerne omkring repetitionskurser, som skal lægges 
mere ind i nogle faste rammer. 
Denne gang har afdelingerne sendt en ”skyggerekvisition” med – et 
udkast til rekvisitionen for to ekstra semestre (efteråret 2019 og 
forårssemestret 2020). 
Praktikforløb er ikke skrevet ind i rekvisitionen, men der er taget 
højde for at det kan indgå. Studienævnet skal først sætte rammerne 
for det, før det skrives ind. 
 
Det udsendte blev godkendt med nedenstående bemærkninger fra 
studienævnet: 
 
 
Et EVU-kursus (”Prædikenens genrer: mellem tale og tekst, liturgi 
og politik, inkarnation og åbenbaring”) ligger om fra kl. 10-12 og 
13-16 om mandagen i stedet for eftermiddagen, hvor 
valgfagskurser plejer at ligge – det kan eventuelt give 
lokaleproblemer, hvilket undersøges. 
Studienævnet godkender kurset, da det er rettet mod efter- og 
videreuddannelsesstuderende. Kurset gennemføres som et 
prøveforsøg med denne model – SN efterspørger bemærkninger i 
evalueringen om hvordan denne model fungerer.  
 
Kommentar til rekvisitionsskemaet for Religious Roots of Europe: 
alle kurser under RRE skal indgå i dette skema. Studielederen 
bemærkede at kurserne bør stå begge steder – både under RRE og 
under fagretningen. 
 
I forhold til litteratur bemærker studienævnet at det er vigtigt med 
en anvisning af litteraturen på de forskellige kurser, selvom det 
endnu ikke ligger fast. 

 
Eksamensformen udelades på kursusbeskrivelserne og i stedet 
henvises til studieordningen: ”Eksamensform: se studieordning” 
 
Valgfagskurserne skal ikke længere opdeles i BA og KA, men 
samles. På rekvisitionsskemaet tilføjes en ny overskrift: ”Valgfag” 
 



 

SIDE 4 AF 8 Fremadrettet skal alle kurser (inklusiv faste kurser), hvor pensum 
ændres, til godkendelse i studienævnet. 
 
Godkendte kursusbeskrivelser: 
GT-kernefag E18, GT-valgfag E18, GT-kernefag F19, NT-
kernefag E18, NT-valgfag E18, NT-kernefag F19, ”Den 
deuteropaulinske litteratur: Efeser- og Kolossenserbrevet”, ”Holy 
Scriptures: Judaism, Christianity, and Islam”, KH-valgfag E18, 
KH-kernefag F19, ”Philosophy of Gender”, ”The Ethical Brain: 
Philosophy and Neuroscience”, ”Philosophy of Mental Health”, 
”Gendigtninger af Jesus hos Kierkegaard, Dostojevskij og 
Nietzsche”, ”Prædikenens genrer: mellem tale og tekst, liturgi og 
politik, inkarnation og åbenbaring”, ”Sårbarhed, livskriser og 
modstandskraft: Mellem systematisk teologi og sjælesorg”, 
”Islamisk teologi og praksisformer: fra Koranen til i dag, fra 
Mekka til København” og ”Kammerets teologi”. 
 
Der mangler stadig nogle kursusbeskrivelser til godkendelse – 
blandt andet fra AST og AKH. Astrid Hallberg Skou efterspørger, 
hvad der mangler, og det sendes samlet ud til godkendelse i 
studienævnet, når det foreligger. 
 

Ad 6) Regler for genbrug af skriftlige eksamensopgaver – herunder 
de løbende porteføljeopgaver (bilag 4) 
Studienævnet vedtog at ændre reglen vedrørende 
porteføljeopgaver, som den står skrevet på KUnet, til:   
”Ved porteføljeopgaver stilles kun en ny opgaveformulering til den 
afsluttende opgave. ” 
 

Ad 7) Annotering ved eksamen (bilag 5) 
Punktet blev udsat til mødet i marts. 
 

Ad 8) ”Hjemmeprøver” på baggrund af Studenterambassadørens 
anbefalinger (bilag 6) 
Studienævnet vedtog at formuleringen: ”Eksamensopgaven skal 
være et selvstændigt produkt, og teksten må derfor ikke være 
udformet af andre end den, der angiver opgaven som sin” er fastsat 
som beskrivelse af, hvad der er tilladt ved hjemmeprøver. 
Formuleringen tilføjes på KUnet. 
 

Ad 9) Fakultets ekskursioner 
Jesper Høgenhaven fremlagde et ønske fra ABE om at ekskursioner 
til Mellemøsten indgår i rekvisitionen. 



 

SIDE 5 AF 8 Der blev gennemført en ekskursion til Mellemøsten i august 2015 
og herefter blev der planlagt en ny i 2020. På grund af at 
studietiden generelt forkortes, var det planen at sætte kadencen op, 
sådan at en ny ekskursion skal finde sted måske allerede i 2019.  
Studienævnet bør tage stilling til om dette ønskes og om det skal 
udbydes som et valgfagsmodul, eventuelt et kompaktkursus op til 
ekskursionen.  
 
Medlemmerne i studienævnet var enige om, at det er ønskværdigt 
med disse ekskursioner -  det bør indskrives i rekvisitionen og give 
ECTS ved også at deltage i et valgfagskursus. Et interval på fire er 
giver god mening. 
 
Studienævnet sender en anbefaling til studielederen, som går videre 
med det til godkendelse i dekanatet. Der skal søges om finansiering 
af to rejser til to undervisere fra eksegese og eventuelt en 
kirkehistoriker. Første ekskursion ønskes i august 2019. Et 
valgfagskursus med to ugers undervisning efterfulgt af en uges 
ekskursion. Kurset kan eventuelt også starte i juli.  
De studerende, som har fulgt kurset, har førsteret til turen. 
 

Ad 10) Mindre sager og meddelelser 
Faggruppen for ER ønsker at ændre eksamensformen for ER1 til en 
porteføljeeksamen (to-tre opgaver) i første omgang som en 
forsøgsordning i forårssemesteret 2018. Studienævnsformanden 
rundsendte bilag med en dispensationsansøgning fra faggruppen. 
Studienævnet vedtog den nye eksamensform skal gælde fra 
semesterstart februar 2018, hvilket blev godkendt af dekanen 
efterfølgende. 
Forsøgsordningen til ny eksamensform skrives til studieordningen 
ved et tilføjelsesblad. 
 

Ad 11) Studielederens punkt 
Et initiativ til styrkelse af tysk på det teologiske studium er startet 
af studerende. Studielederen og Heike Omerzu deltager i projektet. 
Projektet skal fremme læsefærdigheder i det tyske sprog og 
generelt fremme viden om tysk teologi.  
Studienævnets temadag: Studienævnet vedtog at studienævnets 
temadag skal omhandle tyske teologer og at programgruppen for 
temadagen overlapper med projektgruppen. 
 

Ad 12) Nyt fra studentervejlederne 



 

SIDE 6 AF 8 Intet fremkom. 
 

Ad 13) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 

Ad 14) Eventuelt 
Intet fremkom. 
 
 

Skriftlig orientering: 
 
Ad 15) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav samt dispensation til sygemelding ved 
vintereksamen 2017-18 blev imødekommet på baggrund af 
indsendt lægeerklæring 

b. En ansøgning om dispensation til holdskifte efter fristen blev 
ikke imødekommet, da studienævnet ikke fandt nogle 
usædvanlige forhold og da ansøgningen var indsendt meget 
sent 

c. En ansøgning om dispensation til at tage ER1 under ÅU uden 
Almen Filosofi som forudsætning blev ikke imødekommet, 
da studienævnet vurderede at den studerende ikke havde 
taget tilsvarende fag 

d. En ansøgning om dispensation til at tage kurser på 
kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet, 
blev imødekommet. 

e. To ansøgninger om dispensation fra reglen under Åbent 
Univeristet om at alle eksamensforsøg skal afvikles inden for 
et år blev imødekommet på grund af de særlige 
omstændigheder. 

f. En ansøgning om dispensation til at sende den skriftlige 
stedprøve til bedømmelse efter eksamenstidspunktet blev 
imødekommet på grund af de særlige omstændigheder. 

g. To ansøgninger om sygemelding ved vintereksamen 2017-18 
blev imødekommet på baggrund af uddybende 
lægeerklæringer. 

h. To ansøgninger om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
lægeerklæringer. 

i. En ansøgning om dispensation til forlænget forberedelsestid 
blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede at 
en dispensation var nødvendig. 



 

SIDE 7 AF 8 j. To ansøgninger om dispensation fra den maksimale studietid 
blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede at 
det var nødvendigt. 
 

Ad 16) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 
a. En ansøgning om merit af kurser ved Universität Heidelberg 

blev imødekommet, sådan at kurserne ”Liturgik (Vorlesung)” 
(1 ECTS), ”Einführung in die Predigttheorie (Proseminar)” 
(9 ECTS) og ”Kasualien – Begleitung der Menschen an 
Übergangen (Vorlesung)” (5 ECTS) udløser merit for 
Praktisk Teologi (15 ECTS) på teologiuddannelsen og 
kurserne ”Christologie und Soteriologie 
(Überblicksvorlesung)” (3 ECTS), ”Das Heidenchristentum 
bei Paulus und Markus im Profil (Übung)” (2 ECTS) og 
”German Language Theology from the Reformation to today 
(Seminar)” (10 ECTS) udløser merit for BA-valgfag (15 
ECTS) på teologiuddannelsen. 

b. En ansøgning om merit af kurser ved Universitetet i Oslo 
blev imødekommet, sådan at kurset ”Det nye Testamente og 
Homiletikk” (15 ECTS) udløser merit for KA-valgfag og 
kurset ”Protestantisk Religion” (20 ECTS) udløser merit for 
KA-kernefag i Kirke- og teologihistorie på 
teologiuddannelsen. 

c. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af kurser ved 
Universität Heidelberg blev imødekommet, sådan at kurserne 
”Liebe und Anerkennung als Grundbegriffe der Ethik” (4 
ECTS), ”Abendmahlstheologie und -praxis inökumenischer 
Perspektive” (4 ECTS), ”Einblick in das Sündenverständnis 
Kierkegaards – ’Der Begriff Angst’” (2 ECTS),”Schriff und 
Tradition im ökumenischen Diskurs” (2 ECTS)  og Eksamen: 
Essay i Søren Kierkegaaards - ’Der Begriff Angst’” (3 
ECTS), efteråret 2017, kan udløse merit for KA-kernefag i 
Dogmatik med Økumenisk Teologi (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

d. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af kurser ved 
Universität Heidelberg blev ikke imødekommet, da de valgte 
kurser ikke svarer til KA-kernefag i niveau. 

e. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af kurser ved 
Philipps-Universität Marburg blev imødekommet, sådan at 
kurserne ”Theologie der Aufklärung” (6 ECTS), ”An 
Introduction to Radical Pietism in Germany, 1670-1720” (6 
ECTS) og ”Die Kirchen in der DDR’” (6 ECTS) samt 
kurserne ”Was ist Erinnerung? Hermeneutische und 



 

SIDE 8 AF 8 kulturphilosophische Theorien” (12 ECTS) og ”Ernst 
Fuchs” (6 ECTS) kan udløse merit for hhv. KA-kernefag i 
Kirke- og Teologihistorie (15 ECTS) og KA-valgfag (15 
ECTS) på teologiuddannelsen. 

f. En ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb ved 
DR Historie og Perspektiv blev imødekommet. 

 


	Til stede
	Dagsorden

