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M Ø D E R E F E R A T  11. JUNI 2018 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Mandag den 11. juni kl. 12:30-15:00  

Sted Mødelokale 6B-0-36  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Professor MSO Iben Damgaard, Professor MSO Christine Svinth-Værge 
Põder, Professor Jesper Høgenhaven, stud.theol. Malene Hasberg Kjær, 
stud.theol. Søren Frank Jensen, stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-
Hansen, studiechef Maj-Britt Johannsen, studieleder Carsten Selch Jensen 
og studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. Stud.theol. Lars Kristian 
Lyngberg-Larsen deltog efter det lukkede punkt. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse af et ekstra punkt om 
fakultetsekskursionen (nyt punkt 4). 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 

a. Studienævnet kunne ikke imødekomme en ansøgning om 
meritoverførsel af Kristendomskundskab/religion (30 ECTS) 
fra N. Zahles Seminarium, til BA-valgfaget på 



 

SIDE 2 AF 10 teologiuddannelsen, da kurset ikke går i dybden med 
emnerne, som kun indeholder noget af det indledende stof fra 
første år på bacheloruddannelsen. 

b. Studienævnet besluttede at sende et bachelorprojekt fra 
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns 
Universitet i faglig høring hos to afdelinger, da et egentligt 
fagområde var svært at afgøre. 

c. Studienævnet besluttede ikke at imødekomme en ansøgning 
om dispensation til at aflevere bachelorprojektet efter fristen 
med et mindre omfang end krævet i studieordningen. 
Studienævnet vurderede, at der ikke forelå usædvanlige 
forhold. 

d. Studienævnet besluttede at nedsætte det løbende 
studieaktivitetskrav til 30 ECTS per akademiske år fra 
september 2018 for en studerende med en allerede tildelt 
dispensation til at tage en eksamen per eksamenstermin. 

 
Ad 4) Nyt punkt: fakultetsekskursioner 

Fakultetsledelsen har meldt tilbage at to undervisere ved 
fakultetsekskursionerne kan tildeles to undervisningstimer hver for 
det valgfag, de gennemfører sammen op til ekskursionen. Det kan 
blive muligt med en kompensation til underviserne, men ikke i 
forhold til timeregnskabet – timeregnskabet skal gå op, og der kan 
ikke tilføjes ekstra timer til (ud over de hver får to timer for et to 
timers valgfagsforløb). 
 
ABE har meldt tilbage, at med de tildelte timer kan det ikke lade 
sig gøre for dem at afholde en ekskursion til Mellemøsten.  
 
Studienævnet drøftede, om der kan findes en model for 
fakultetsekskursioner, som kan være mulig fremover. 
 
Noget peger i retning af at det måske bliver en kortere rejse-
periode, da det tager undervisernes tid fra forskning. 
 
Studienævnet besluttede at information om mulighed for en 
fakultetsekskursion skal ud til de andre afdelinger, som skal 
vurdere, om det kan lade sig gøre for dem, og om de ønsker at 
afholde et valgfag med ekskursion. Er der nogle afdelinger, der vil 
forpligte sig på det, hvis det vurderes realistisk?  
 



 

SIDE 3 AF 10 Studienævnsformanden sender en e-mail ud til afdelingslederne. Et 
valgfag med ekskursion kommer ind i rekvisitionen efterfølgende, 
hvis de andre afdelinger melder positivt ind. 
 
Fakultetsekskursioner vil være et punkt på dagsorden til næste 
studienævnsmøde i september. 

 
Ad 5) Retningslinjer for merit 

Studienævnet diskuterede dette punkt under punkt 3a. 
Studienævnet kan ikke godkende, at alle kurser kan overføres til 
BA-valgfaget, selvom emnet på kurset hører til teologiuddannelsen. 
Kurserne skal også svare til fagets niveau og gå i dybden med 
stoffet. 
 

Ad 6) Kandidatansøgere fra Unisa (CSJ) 
Studienævnet havde forud for mødet fået fremlagt et udkast til en 
model for betinget optag på kandidatuddannelsen. 
 
Studienævnet godkendte den fremlagte model for betinget optag af 
kandidatansøgere fra Unisa til teologiuddannelse. 
 

Ad 7) Græskpensum 
Studienævnet fulgte op på sidste møde, hvor Mette Christiansen var 
på besøg til en diskussion om rækkefølgen på græsk og latin og 
problemerne vedrørende Græsk 1 og studerendes viden om 
grammatik. 
 
Med mindre pensum i Græsk 1 er det muligt at fokusere mere på 
grammatikken. Studienævnet foreslog derfor, efter at have rådført 
sig med Mette Christiansen, en omformulering af 
bachelorstudieordningens 2.7.1.1. om pensum ved Græsk 1. 
Studienævnet foreslår, at teksten ændres til: ”Der gives en 
indføring i græsk grammatik på grundlag af en begynderbog samt 
tekster på græsk. (...) Pensum omfatter en begynderbog.”  
 
Forslaget til ændring skal i høring hos afdelingslederen på 
Afdelingen for Bibelsk Eksegese og efterfølgende hos dekanen. 
 

Ad 8) Godkendelse af den reviderede skabelon til kursusbeskrivelser 
En ny revideret udgave blev udleveret på mødet. 
Da et feedback-felt i kursusdatabasen muligvis bliver obligatorisk 
fremadrettet, skal det med i skemaet som afkrydsningsfelt. Første 



 

SIDE 4 AF 10 gang det sendes ud, skal der medfølge en forklaring til 
underviserne omkring feedbackform. 
 
Studienævnet ønskede ikke at lægge sig fast på en feedbackform på 
forhånd. Det er op til den enkelte underviser. Studienævnet 
bemærkede, at det kan være et problem, at underviseren ikke ved, 
hvor stort et hold, der er tale om, når krydset skal sættes. 
Studienævnet ønsker derfor feedbackform indført på den mest 
fleksible måde, og det skal være muligt at sætte flere krydser. 
 

Ad 9) Drøftelse og beslutning: Uddannelsesredegørelse og 
udarbejdelse af initiativer på uddannelsesområdet (ved 
studieleder) 
Studielederen udleverede et dokument med en foreløbig 
opfølgningsplan på mødet. 
 
Det blev bemærket, at uddannelsen Religious Roots of Europe ikke 
skal evalueres ved denne årlige evalueringsrunde, da det er en 
samarbejdsuddannelse. 
 
Grundlæggende er det det samme skema (opfølgningsplan), men 
det er ændret lidt i forhold til sidste år. 
 
Frafald og optag (pt. under dimensioneringsloftet) blev bemærket 
som opmærksomhedspunkter. 
Hvor er knasterne omkring frafald: 25% skifter til andet studie, ca. 
20% frafalder af personlige årsager. 
 
Det blev desuden bemærket, at få studerende tager på 
udlandsophold, hvilket også kan være en konsekvens af 
fremdriftsreformen. Med de nye studieinformationssider på KUnet 
bliver det nemmere at finde information om udlandsophold, men 
det er fortsat et problem, at der ikke er 30 valgfrie ECTS i et 
semester – hverken på BA eller KA. Tysk-initiativet kan muligvis 
inspirere flere studerende til at studere i Tyskland. 
 
Studienævnet skal følge op på opfølgningsplanen. Studienævnet 
har arbejdet med frafald og ledighed tidligere i et udvalg og 
initiativer er påbegyndt. Udvalget har undersøgt frafald grundigt og 
der er kommet en ny faglig studiestartsuge ud af det. Det må 
vurderes senere, om det faglige studiestartsprogram har effekt i 
forhold til frafaldet. 
 



 

SIDE 5 AF 10 Ad 10) Drøftelse: Internationaliseringsrapport og årsrapport for 
vejledningen (bilag 5a-b) 
Studienævnet drøftede de to rapporter. 
 
Studienævnet vil tage problematikken omkring udrejse op igen, når 
de nye studieinformationssider er oppe at køre. 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer til årsrapporten for 
vejledning andet end kommentarer til mentorordningen versus 
vejledningen (se punkt 13 nedenfor). 
 

Ad 11) Orientering: årligt møde med censorformandskabet 
På censormødet blev specialets placering samt prøver og 
eksamener drøftet. Det blev bemærket ved NT3-eksamen, at der er 
meget der skal nås på 30 min. Ved større skriftlige opgaver vil 
bedømmerne fortsat inddrage de studerendes skrivefærdigheder. 
 
Censorrapporten vil blive eftersendt til studienævnet 
 

Ad 12) Regler om annotering 
De forskellige faggrupper har meldt ind, hvad de kan godkende i 
forhold til annotering ved eksamen. Forskellige retningslinjer 
afspejler de forskellige fremgangsmåder. For systematik slettes ”i 
begrænset omfang”. 
 
Studienævnet vedtog, at der på KUnet skal stå, hvad de enkelte fag 
godtager i forhold til annotering. 
 

Ad 13) Mentorordningen (bilag 7) 
Ny model for mentorordningen: der vil være fire mentorer i 
efteråret 2018 og ordningen bygger på erfaringer og 
tilbagemeldinger fra Bibelkundskab og KH1. 
 
Studentervejlederne skal koordinerer med studielederen, som står 
for kontakten til mentorerne. Studentervejlederne skal sende deres 
planer til studielederen som vil koordinerer imellem de to grupper 
og stå for informationsudvekslingen. 
 
Studienævnet bemærkede, at studie- og læseteknik går igen for 
begge grupper, og studienævnet foreslog at studentervejlederne 
ikke afholder et sådan arrangement, da det er tænkt med i introugen 
og da mentorerne tager sig af det. 
 



 

SIDE 6 AF 10 Studievejlederne skal sende mentorgruppeinformation i samme e-
mail, hvor de studerende oplyses om rusgruppe. Der skal være 
mere opmærksomhed på, at studerende, som allerede har græsk, 
latin kundskaber og derfor har et andet studieforløb end resten af 
årgangen, bliver informeret om deres forløb og samles i én gruppe 
allerede i introugen.  
 

Ad 14) Temadagen den 5. oktober 
Studienævnsformanden orienterede om temadagen og udleverede 
de foreløbige dagsorden for temadagen. Der er ansøgt om midler til 
vin og snacks. 
 

Ad 15) Studienævnsmøder i efteråret 2018 
Studienævnet besluttede, at det næste studienævnsmøde afholdes 
torsdag den 13. september kl. 13-15. På mødet fastlægges datoerne 
for resten af møderne i efteråret. 
 

Ad 16) Mindre sager og meddelelser 
Intet fremkom. 
 

Ad 17) Studielederens punkt 
Studielederen orienterede om kursustilmeldingen for efteråret 
2018. Der er ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger til et valgfag i GT 
og et valgfag i NT (tysk-initiativ). Mange studerende har tilmeldt 
sig sommerkompaktkurset i dogmatik og sjælesorg. 
 

Ad 18) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 
 

Ad 19) Nyt fra de studerende 
Studenterrepræsentanterne spurgte til hvorfor skriftlige afleveringer 
ikke er anonyme kun angivet med studienummer som så mange 
andre steder. På grund af forskellige faglige traditioner er det blevet 
sådan på teologi. Problemstillingen vil eventuelt være et punkt på 
dagsorden ved et senere studienævnsmøde – de studerende vender 
eventuelt tilbage. 
 
Studenterrepræsentanterne adresserede, at det er et problem at 
varselsmails udsendes så tæt på eksamen. Det var der enighed om. 
Varselsmails var ikke udsendt tidligere på grund af problemer med 
lister over studerende, der skal varsles. Da det er et krav, at de 
udsendes, blev de udsendt på et problematisk tidspunkt. Fremover 
vil varslingen ske i efteråret inden. 



 

SIDE 7 AF 10  
Ad 20) Eventuelt 

Iben Damgaard, Søren Frank Jensen og Mette Juhl Vedel deltog til 
heldagsmøde med prioritering af kvote 2 ansøgere og foreslår, at 
det skal på dagsordenen på et senere møde, så vi kan overveje 
processen inden næste år. 
 

Skriftlig orientering: 
 
Ad 21) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om dispensation til at rykke eksamensdatoerne 
for to eksamener blev delvist imødekommet på baggrund af 
de særlige omstændigheder. 

b. To ansøgninger om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
barsel. 

c. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
fædreorlov. 

d. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
barsel samt lægeerklæring. 

e. Tre ansøgninger om dispensation til at tage kurser på 
kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet, 
blev imødekommet. 

f. To ansøgninger om dispensation til særlige prøvevilkår i 
form af dobbelt forberedelsestid blev imødekommet på 
baggrund af medsendte lægeerklæringer. 

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

h. En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 
ikke imødekommet, da studienævnet vurderede, at der ikke 
var tale om usædvanlige forhold. 

i. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form 
af dobbelt forberedelsestid, dobbelt skriveperiode ved 
samtlige prøver under den teologiske bacheloruddannelse 
(undtaget er BA-valgfag, BA-projekt, ER1, NT1, GT1 og 
KH2) samt tilladelse til at benytte IT-hjælpemidler blev 
imødekommet på baggrund af ordblindhed. 

j. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form 
af forkortelse af oplæsningstekst ved Græsk 2 eksamen blev 
ikke imødekommet, da studienævnet vurderede at det ville 



 

SIDE 8 AF 10 stille den studerende bedre end andre studerende og reducere 
det faglige niveau. 

k. En ansøgning om dispensation til at deltage i ER1 før Almen 
Filosofi er bestået blev imødekommet, da den studerende har 
deltaget i undervisningen, allerede afleveret to 
porteføljeopgaver og var syg ved vintereksamen. 

l. En ansøgning om dispensation til at tilmeldes specialet i 
forårssemestret efter fristen blev ikke imødekommet, da der 
ikke forelå særlige omstændigheder. 

m. En ansøgning om dispensation til udsættelse af 
specialefristen blev imødekommet på baggrund af medsendte 
lægeerklæring. 

n. En ansøgning om dispensation til at tilmeldes valgfag som 
selvstudium efter fristen blev imødekommet på grund af de 
særlige omstændigheder. 

o. En ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven blev 
imødekommet på baggrund af medsendte lægeerklæringer. 

p. En ansøgning om dispensation til at blive afmeldt eksamener 
efter fristen blev imødekommet på baggrund af medsendte 
lægeerklæringer. 

q. En ansøgning om dispensation til annullering af 
eksamensforsøg blev imødekommet på baggrund af 
medsendte lægeerklæringer. 

r. En ansøgning om sygemelding ved reeksamen blev 
imødekommet på baggrund af medsendte lægeerklæring. 

s. En ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt eksamen 
efter fristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
særlige omstændigheder. 

t. To ansøgninger om at skrive eksamensopgave på 
masteruddannelsen sammen blev imødekommet. 

u. En ansøgning om dispensation til at aflevere en 
eksamensopgave efter fristen blev ikke imødekommet, da der 
ikke forelå usædvanlige forhold. 

v. En ansøgning om dispensation til at aflevere en 
eksamensopgave efter fristen blev imødekommet på 
baggrund af de usædvanlige forhold. 
 

Ad 22) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 
a. En ansøgning om meritoverførsel fra Copenhagen Business 

School blev imødekommet. Kurset ”Læreranstalternes fælles 
projektleder- og innovationskursus” (15 ECTS) udløser merit 
for BA-valgfag (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 



 

SIDE 9 AF 10 b. En ansøgning om meritoverførsel fra Aarhus Universitet blev 
imødekommet. Kurset ”Journalistisk metode 1” (10 ECTS) 
udløser merit for Optional Course (10 ECTS) på 
kandidatuddannelsen i Europas religiøse rødder. 

c. En ansøgning om meritoverførsel fra Aarhus Universitet blev 
imødekommet. Kurserne ”Latin 1” (15 ECTS), ”Gammel 
Testamente1” (5 ECTS), ”Gammel Testamente 2” (5 ECTS), 
”Ny Testamente 1” (5 ECTS), ” Ny Testamente 2” (10 
ECTS) og ” Ny Testamente 3” (10 ECTS) udløser merit for 
Latin 1 (15 ECTS), Det Gamle Testamentes Eksegese 1 og 2 
(15 ECTS) og Det Nye Testamentes Eksegese 1, 2 og 3 (30 
ECTS) på teologiuddannelsen. 

d. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra Det 
Humanistiske Fakultet, KU, blev imødekommet. Kurserne 
”Tysk historie 1” (7,5 ECTS) og ”Tysk historie 2” (7,5 
ECTS) kan udløse merit for BA-valgfag (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

e. En ansøgning om meritoverførsel fra Det Humanistiske 
Fakultet, KU, blev imødekommet. Kurset ”BA-tilvalg i 
Portugisisk – Kultur” (15 ECTS) udløser merit for BA-
valgfag (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 

f. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Heidelberg Universität blev imødekommet. Kurserne ”Das 
Freiheitsverständnis des Paulus” (4LP), ”Grundpositionen 
evangelischer Eschatologie im 20. Jahr.” (4 LP) samt 
”Theologie des Kreuzes” (4 LP), ”Jesaidenkschrift (mit 
Hebräisch)” (4 LP) samt ”David und Goliath (mit 
Hebräisch)” (4 LP) og ”Kirchengeschichte des 19. und 20. 
Jarhunderts (KG V)” (3 LP) samt ”Zentrale Gestalten des 
Pietismus” (4 LP) kan udløse merit for henholdsvis BA-
valgfag (15 ECTS), Det Gamle Testamentes Eksegese 2 (7,5 
ECTS) og Kirke- og Teologihistorie 3 (7,5 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

g. En ansøgning om projektorienteret forløb ved Rigshospitalet 
blev imødekommet. 

h. En ansøgning om meritoverførsel af uddannelsen til 
Haandarbejdslærer fra Haandarbejdets Fremmes Seminarium 
til BA-valgfag blev ikke imødekommet, da fagområdet ikke 
har relevans for teologiuddannelsen. 

i. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Heidelberg Universität blev imødekommet. Kurserne 
”Einführung in die medizinische Ethik” (4LP), ”Liebe und 
Anerkennung als Grundbegriffe der Ethik” (4 LP) samt 



 

SIDE 10 AF 10 ”Einblick in das Sündenverständnis Kierkegaards – ’Der 
Begriff Angst’” (5 LP), ”Theologie des Kreuzes” (4 LP), 
”Abendmahlstheologie und –praxis in ökumenischer 
Perspektive” (4 LP), ”Schrift und Tradition im ökumenischen 
Diskurs” (2 LP) samt ”Christologie” (3 LP) og ”Paulinische 
Ekklesiologie” (4 LP), ”Lukas als hellenistischer 
Schriftsteller” (4 LP) samt ”Der Jakobusbrief” (5 LP) kan 
udløse merit for henholdsvis ER-kernefag (15 ECTS), DO-
kernefag (15 ECTS) og NT-kernefag (15 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 

j. En ansøgning om meritoverførsel fra Lund Universitet blev 
imødekommet. Kurserne ”Musik och Samhälle” (12 ECTS) 
samt ”Den framträdande människan” (8 ECTS) udløser merit 
for BA-valgfag (15 ECTS) på teologiuddannelsen. 

k. En ansøgning om meritoverførsel af kurset ”Religionsfag” (5 
ECTS) fra Aarhus Universitet til DO1 (7,5 ECTS) blev ikke 
imødekommet, da fagbeskrivelsen ikke svarer til DO1. 
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