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M Ø D E R E F E R A T  22. NOVEMBER 2018 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Torsdag den 22. november 2018, 13:30-15:30  

Sted 6B-0-36  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Lektor Iben Damgaard, stud.theol. Lars Lyngberg-Larsen, stud.theol. 
Thomas Nordahl, stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, 
studiechef Maj-Britt Johannsen, studieleder Carsten Selch Jensen, 
studienævnssekretær Mette Juhl Vedel og Professor Mette Birkedal Bruun 
(fra kl. 14). 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Studienævnsformanden orienterede om, at der rykkes om på 
punkterne, således at studienævnet behandler dispensationssagerne 
efter kl. 14, hvor Mette Birkedal Bruun deltager som suppleant. 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
Studienævnet besluttede, at der på et senere møde følges op på 
specialeevalueringen, og om hvorvidt de studerende kan evaluere 
på specialet samtidig med aflevering i Digital Eksamen. 
Studiechefen følger op på, hvad der kan lade sig gøre. 



 

SIDE 2 AF 9  
Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 

(lukket møde) 
a. En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 

imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold 
begrundet i lægeerklæring. 
 

b. En ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg blev 
ikke imødekommet, da der ikke forelå usædvanlige forhold, 
der kunne give anledning til en dispensation. 

 
c. En ansøgning om dispensation til udsættelse af 

afleveringsfristen for specialet samt udsættelse af den 
maksimale studietid blev ikke imødekommet, da der ikke 
forelå usædvanlige forhold, der kunne give anledning til en 
dispensation. 
 

d. En ansøgning om særlige prøvevilkår i NT-kernefag pga. 
ordblindhed blev drøftet af studienævnet, som besluttede at 
sende afgørelsen i høring hos faggruppen. Da der er tale om 
en principiel sag, der kan skabe præcedens ved denne type 
eksamen, skal den samlede faggruppe høres. 

 
e. En ansøgning om dispensation fra det løbende 

studieaktivitetskrav og dispensation til et fjerde prøveforsøg 
blev imødekommet på baggrund af de usædvanlige forhold 
begrundet i lægeerklæring. 

 
Ad 4) Orientering og drøftelse: Studiestartsevaluering (AMF) 

Studiechefen orienterede, da AC-vejlederen var fraværende. 
 
BA-intro: 
I år er BA-introen evalueret tidligere end normalt, da der tidligere 
blev evalueret ved introarrangementet til andet semester. Dette 
betyder at der ikke længere evalueres på første semester samlet. 
Efter hytteturen var der ikke kommet mange elektroniske 
evalueringer ind, men da der blev evalueret på papir i en 
undervisningstime efterfølgende steg svarprocenten meget. 
Svarprocenten er høj i år i forhold til tidligere år. 
 
Studielederen har formuleret spørgsmålene vedrørende den faglige 
introuge. Det blev aftalt, at der skal udarbejdes mere uddybende 
spørgsmål til den faglige introuge næste år, og at 



 

SIDE 3 AF 9 evalueringsskemaet til introugen skal behandles på det sidste 
studienævnsmøde inden sommerferien. 
 
Studenterrepræsentanterne bemærkede, at der bør findes en anden 
løsning end at studentervejlederne søger midler til torsdag aftens 
rusmiddag fra Fagrådets studiepulje. Der bør findes en anden 
løsning til næste år og det skal komme fra en anden kasse. Dette 
bør tages op med uddannelsesledelsen. 
 
Da der muligvis har været en nedadgående deltagelse i hytteturen, 
vil studienævnet bede studievejlederne om en tilbagemelding på 
dette. 
 
KA-intro: 
Der var flere deltagere ved KA-introen end normalt, muligvis på 
grund af flere studerende på overgangsrammen, som lige er startet 
på KU. Der var generelt stor tilfredshed med oplæggene. 
 
RRE-intro: 
Alle nye RRE-studerende deltog. I år var det en mere 
fyldestgørende intro på grund af at den ene studievejleder selv 
læser på uddannelsen.  
 
Fælles KA-middag: 
Den fælles middag for TEO KA, RRE og CAS forløb fint og der 
var gode tilbagemeldinger fra de studerende. 

 
Ad 5) Drøftelse: Opfølgning på studiestartsintroduktionsugen 
Ad 6) Studienævnet drøftede, om der er nogle opmærksomhedspunkter 

eller noget der skal revideres i forhold til næste år. Studielederen 
orienterede om, at der synes at være fat på de rigtige elementer, og 
at det fungerer godt med de to dage, der er afsat. Der var generelt 
tilfredsheds fra de deltagende studerende. Studielederen vil vende 
introugen med Christine Svindt Pöder, Og de vil sammen arbejde 
videre med introdelen på næste semester.  
Studienævnet var enige om, at skemaet for den første uge 
(studiestartsintroduktionsugen) bør ligge tilgængelig for de 
studerende på studiestartssiden på KUnet. Ligeledes skal andet 
semesters arrangement ligge på siden inden studiestart. 
 
Det blev vedtaget på sidste studienævnsmøde, at én fra TEACH 
skal lave et to-timers introduktionskursus i akademisk 
opgaveskrivning i forlængelse af kurset i studieteknik i den faglige 



 

SIDE 4 AF 9 introduktionsuge. Skrivekurset lægges i begyndelsen af 2. semester 
i forbindelse med ER1-undervisning, hvor de studerende skriver 
porteføljeopgaver. Dette vil være et punkt på dagsorden ved 
studienævnsmødet i december. 
 

Ad 7) Orientering og drøftelse; Evaluering af karrierearrangementet 
og arrangementet ”Teologi ud af boksen” (AMF og MJV) 
Studielederen orienterede om karrierearrangementet, da AC-
vejlederen var fraværende. Der deltog fem studerende og seks-syv 
oplægsholdere. Det var gode oplæg, men det var en skam, at der 
ikke kom flere studerende. 
 
Den internationale koordinator orienterede om Teologi ud af 
boksen. Der deltog 7-8 studerende og en repræsentant fra IUS, 
praktikvejleder Anders Holm, en studievejleder, den internationale 
koordinator og to studerende, der fortalte om deres erfaringer med 
hhv. praktik og Erasmus-ophold. Arrangementet blev annonceret 
for sent og det er spørgsmålet om en fredag er et dårligt tidspunkt. 
 
Generelt er det et problem, at arrangementerne er blevet annonceret 
alt for sent, og at der ikke er mere iøjefaldende plakater eller anden 
form for annonceringsmidler. Der kunne eventuelt reklameres med 
videoer og ved at bruge kommunikationen via fagrådet. Der kan 
også gøres opmærksomt på arrangementerne ved roll-ups. 
 
Når studiestartsprogrammet kommer på dagsorden til et 
studienævnsmøde før sommerferien skal også disse arrangementer 
med i programmet. 
 

Ad 8) Orientering: Tilbagemelding på samarbejdet mellem 
mentorordningen og vejledningen (CSJ) 
Studielederen orienterede om samarbejdet. Der er blevet afholdt et 
møde med studievejlederne, hvorefter arbejdet er tilrettelagt sådan 
at der ikke sker overlap. 
 

Ad 9) Drøftelse: Genopfriskningskurser i rekvisitionen 
Genopfriskningskursus i hebraisk kommer kun i rekvisitionen, hvis 
der er timer i overskud til det i faggruppen. 
Studienævnet beklager dette, da det er efterspurgt af de studerende. 
 
Martin Ehrensvärd har lagt nogle online kurser ud (YouTube), hvor 
grundbog og dele af pensum bliver gennemgået. Studienævnet 



 

SIDE 5 AF 9 noterer sig, at videoerne er frit tilgængelige og således også kan 
bruges med henblik på at genopfriske hebræisk. 
 
Afdelingen kan vurdere fra semester til semester, om der er ekstra 
ressourcer. Hvis der i forbindelse med aflyst undervisning er 
frigivet timer, vil studienævnet anbefale, at afdelingen overvejer, 
om disse timer kan bruges til repetitionskurser. 
 

Ad 10) Drøftelse: Problemstillingerne vedr. Græsk 
Studienævnet drøftede problemstillingerne vedrørende græsk på 
baggrund af en tilbagemelding fra NT-faggruppen. 
 
Studienævnet var enige om, at en stor undersøgelse af førsteårs-
pædagogikken som foreslået måske er for meget på nuværende 
tidspunkt. Studienævnet var enige om, at forslaget om, at 
græskunderviser Mette Christiansen vil foretage en overordnet 
evaluering af de tre årgange Græsk 1 efter afslutningen af 
efterårssemestret 2018 vil være meget nyttigt og vigtigt for det 
videre arbejde med problemstillingerne omkring græsk. 
Evalueringen kommer på som punkt på dagsordenen, så snart 
Studienævnet modtager den.  
Studienævnet anbefaler desuden, at det minikursus i dansk 
grammatik, som allerede er en del af studiestarten, udbygges. 
Herudover er det en mulighed, eventuelt inspireret af hebraisk-
videoerne, at lave videoer om græsk. 

 
Ad 11) Drøftelse: Ny studiestartsprøve 

Studienævnet roste forslaget til en ny model for studiestartsprøven, 
hvor de studerende afleverer prøven i Digital Eksamen. 
 

Ad 12) Godkendelse: Kursusbeskrivelse KH2 F19 
Kursusbeskrivelsen for KH2 hold A blev godkendt af 
studienævnet. 
Studienævnet bemærkede at der for KH2 hold B mangler en 
indledende angivelse af emne. Dette indhentes fra underviseren. 
Kursusbeskrivelsen blev ellers godkendt. 
 
Generelt fra de studerendes perspektiv: Det er en stor hjælp, hvis 
underviserne i god tid vil skrive til de studerende, hvilken litteratur, 
der skal anskaffes forud for kurset, da det kan tage tid at anskaffe 
litteraturen. Da kursusbeskrivelser som oftest skrives længe inden 
kurset, kan underviserne ikke altid skrive det i 
kursusbeskrivelserne. Men Studienævnet opfordrer til, at 



 

SIDE 6 AF 9 underviserne meddeler dette i Absalon i god tid. Studienævnet 
orienterer afdelingsledere om dette. 
 

Ad 13) Nedsættelse af udvalg til undervisningsevaluering for 
efterårssemestret 
Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen blev valgt til udvalget som 
studenter-repræsentant. Der vælges en VIP-repræsentant i foråret, 
efter konstitueringen af det nye studienævn i februar. 
 

Ad 14) Mindre sager og meddelelser 
a. Studienævnssekretæren orienterede om en afgørelse fra 

styrelsen. 
b. Studienævnsformanden orienterede om at prorektor besøger 

studienævnet i foråret. Datoen aftales med prorektor, når 
mødedatoerne er fastlagt. 
 

Ad 15) Studielederens punkt 
a. Studielederen orienterede om status for Udvalget om 

præstemangels arbejde. 
b. Studielederen orienterede om at genakkreditering af KU er 

påbegyndt. 
 

Ad 16) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 

 
Ad 17) Nyt fra de studerende 

Intet fremkom. 
 

Ad 18) Bøger til forberedelse 
Dette punkt blev indsat som et ekstra punkt på dagsorden efter 
studievejlederne har indhentet lister fra afdelingerne vedrørende 
bøger til eksamensforberedelse. 
 
De foreløbige lister fra studievejlederne blev godkendt af 
studienævnet. 
 

Ad 19) Eventuelt 
Studiechefen orienterede om, at der er kommet en del henvendelser 
fra kernefagsstuderende, der regner med at aflevere speciale før 
kernefagseksamener i januar. De studerende har henvendt sig, da 
de ønsker at få rykket deres eksamensdatoer, fordi de skal starte på 
pastoralseminariet. Studielederen vil rette henvendelse til 
pastoralseminariet om problemet med sammenfald af datoer. 



 

SIDE 7 AF 9 Studiechefen orienterede herudover om, at der til forårssemestret er 
tilmeldt 16 teologistuderende til specialet, hvoraf 12 skriver på 
fjerde semester og fire på tredje semester. 
 

Ad 20) Skriftlige orientering 
a. Studenterambassadørens nyhedsbrev 3. kvartal: 

https://studenterambassadoer.ku.dk/afrapportering/ 
b. Regelgrundlag og politisk udspil vedr. anvendelse af 

udvælgelseskriterier ved optag på KA uddannelser (bilag 7) 
 

Ad 21) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde  
a. En ansøgning om dispensation til at tilmelde reeksamen efter 

tilmeldingsfristen blev imødekommet da der forelå særlige 
omstændigheder. 

b. En ansøgning om dispensation fra bachelorstudieordningens 
§ 2.13 om forudsætningsfag blev imødekommet da der forelå 
særlige omstændigheder. 

c. En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamen efter 
fristen blev ikke imødekommet, da der var tale om et 
forudsætningsfag.  

d. En ansøgning om dispensation til at annullere prøveforsøg 
blev ikke imødekommet grundet manglende lægeerklæring. 

e. En ansøgning om dispensation fra reglen om afvikling af 
eksamen efter 1 år efter kursets afslutning blev ikke 
imødekommet, da der ikke forelå særlige omstændigheder. 

f. En ansøgning om dispensation fra reglen om afvikling af 
eksamen efter 1 år efter kursets afslutning blev 
imødekommet, da der forelå særlige omstændigheder. 

g. Seks ansøgninger om særlige prøvevilkår blev imødekommet 
på baggrund af særlige omstændigheder og medsendte 
lægeerklæringer. 

h. En ansøgning om dispensation til at afmelde eksamen efter 
fristen blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 

i. En ansøgning om dispensation til udsættelse af den 
maksimale studietid blev imødekommet, da der forelå 
særlige omstændigheder. 

j. Tre ansøgninger om dispensation til at tilmelde eksamen 
efter fristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
særlige omstændigheder. 

k. En ansøgning om dispensation til et fjerde eksamensforsøg 
blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 



 

SIDE 8 AF 9 l. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af den 
medsendte lægeerklæring.  

m. En ansøgning om dispensation til at aflevere afgangsprojekt 
på næstsidste semester blev imødekommet baggrund af den 
medsendte lægeerklæring. 

n. Tre ansøgninger om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af 
barsel. 

o. En ansøgning om dispensation til at tilmelde to kurser efter 
tilmeldingsfristen blev imødekommet på baggrund af den 
fremsendte lægeerklæring. 

p. En ansøgning om dispensation til afmelding af eksamener og 
fra studieaktivitetskravene blev imødekommet på baggrund 
af den fremsendte lægeerklæring.  

q. En ansøgning om udsættelse af den maksimale studietid blev 
ikke imødekommet da det endnu ikke var aktuelt. 

r. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår efter 
fristen blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 

s. En ansøgning om dispensation til udsættelse af 
specialefristen blev imødekommet på baggrund af den 
fremsendte lægeerklæring. 

t. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår og 
præsenskrav blev imødekommet, da der forelå særlige 
omstændigheder. 

u. En ansøgning om dispensation til yderligere prøveforsøg blev 
ikke imødekommet, da det endnu ikke var aktuelt. 

v. En ansøgning om dispensation til afmelding af undervisning 
og eksamen efter fristen blev imødekommet på baggrund af 
den medsendte lægeerklæring.  

w. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev ikke imødekommet da det endnu 
ikke var aktuelt. 

 
Ad 22) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde  

a. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Humboldt Universität zu Berlin blev imødekommet. 
”Trinitätslehre” og ”Schleiermacher und Bach” kan udløse 
merit for Kernefagskursus i dogmatik på 
Teologiuddannelsen.   

b. En ansøgning om meritoverførsel fra Det Humanistiske 
Fakultet, KU, blev imødekommet. BA-projektet ”Lyft kronan 



 

SIDE 9 AF 9 av mitt huvud Riksdrots!” Om bevæggrundene til, at 
Dronning Christina (1626-1689) Af Sverige abdicerede og 
konverterede til katolicismen i 1654 (15 ECTS) kan udløse 
merit for Bachelorprojektet (15 ETCTS) på 
teologiuddannelsen.  

c. En ansøgning om meritoverførsel fra Århus 
Universitet/Danmarks pædagogiske Universitet, blev 
imødekommet. Kurset ”Børnelitteratur i alment og 
tekstteoretisk og børnelitteraturteoretisk perspektiv, 
Masteruddannelse i Børnelitteratur og Medier ved 
DPU/Århus Universitet (15ECTS) udløser merit for Kandidat 
Valgfag (15 ECTS) på Teologiuddannelsen.   

d. En ansøgning om meritoverførsel fra Århus Universitet, blev 
imødekommet. Kurset ”Idehistoriske hovedværker” (30 
ECTS) udløser merit for BA-Valgfag (15 ECTS) på 
Teologiuddannelsen.   

e. En ansøgning om meritoverførsel fra Syddansk Universitet, 
blev imødekommet. Kurserne ”4379102 Frit emne (10,2)”,og  
”4379202 Frit emne (10,2)”, ”Moderne Filosofi (24 ECTS) 
og Speciale ”Den sociale kontrakt. John Rawls og Robert 
Nozick”   udløser merit for hhv. KA-Valgfag (15 ECTS) og 
KA-Kernefag i Etik og Religionsfilosofi (15 ECTS) på 
Teologiuddannelsen.    

f. En ansøgning om meritoverførsel fra Fjellhaug International 
University College blev imødekommet. Kurset ”TM2011 
Dogmatikk med kildetekster” (10 ECTS) kan udløse merit 
for Dogmatik med Økumenisk Teologi 2 (7,5 ECTS) på 
teologiuddannelsen. 
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