
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  T E O L O G I S K E  F A K U L T E T  

 

 

SEKRETARIATET FOR 

STUDIENÆVNET FOR TEOLOGI 

 

SØNDRE CAMPUS 

KAREN BLIXENS PLADS 16 

2300 KØBENHAVN S 

 

 

DIR  35323958 

 

studienaevnet@teol.ku.dk 

www.teol.ku.dk/om/studienaevn/teol

ogi/ 

 

REF: MJV 

 

 
 

 

Til medlemmerne af 
Studienævnet for Teologi (2019) 
Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen 
Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen 
Stud.theol. Thomas Nordahl 
Lektor Søren Holst 
Lektor Tine Reeh 
Professor Niels Henrik Gregersen 

 

M Ø D E R E F E R A T  8. FEBRUAR 2019 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Fredag den 8. februar 2019, 10:15-12:00  

Sted 8B-0-54  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen, Stud.theol. Thomas Nordahl, 
Lektor Søren Holst, Lektor Tine Reeh, Professor Niels Henrik Gregersen, 
Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, studieleder Carsten Selch 
Jensen, studiechef Maj-Britt Johannsen og studienævnssekretær Mette Juhl 
Vedel. Jonas Kjøller-Rasmussen deltog under punkt 4. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Punktet Valg af VIP-repræsentant til 
undervisningsevalueringsudvalget for efterårssemestret blev 
tilføjet. Dagsorden blev ellers godkendt. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

Ad 3) Valg af VIP-repræsentant til undervisningsevalueringsudvalget 
for efterårssemestret 
Søren Holst blev valgt til udvalget. 
 



 

SIDE 2 AF 7 Ad 4) Orientering og drøftelse: specialeseminar (Jonas Kjøller-
Rasmussen, kl. 10:30) 
JKR orienterede om at bibliotekssektionen har afholdt et 
specialeseminar for nogle uger siden, hvor otte studerende deltog. 
 
Undervisningen blev afholdt á 2 x 45 min om formiddagen og 
fokuserede på god videnskabelig praksis (eksamenssnyd), 
litteratursøgning, anskaffelse af materiale, hvordan man bruger 
litteratur i sin læsning og referencesystemer. 
Bibliotekssektionen spørger nu til, hvor sådan et seminar for 
fremtiden skal placeres. Der er behov for undervisning i god tid, for 
at bygge litteraturlisten op. Midt januar, midt maj og midt 
september blev forslået. 
 
Studienævnet drøftede afholdelse af specialeseminar i fremtiden. 
 
Studielederen bemærkede, at der er en ny ramme for 
specialemodellen, som skal drøftes senere på studienævnsmødet. I 
forhold til denne nye ramme, må studienævnet se, hvad der 
eventuelt kan lade sig gøre med eventuelt justeringer af 
studieordningen. 
 
Et specialeseminar skal koordineres med studievejledernes intro til 
kandidaten, og studienævnet bør tage ejerskab over seminaret. 
 
NHG foreslog at retningslinjer for litteraturhenvisning skal gøres 
tydeligere på KUnet, og eventuelt også være tilgængelig som PDF. 
 
Studienævnet besluttede at tage retningslinjer til 
litteraturhenvisning op på studienævnsmødet i marts. 
 
Bibliotekssektionen sender en oversigt over, hvad biblioteket på 
nuværende tidspunkt tilbyder af undervisning og herefter tages 
specialeseminar op på et kommende møde. 
 
 

Ad 5) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 

a. En forespørgsel om at medbringe noter på computer til 
eksamen blev ikke imødekommet, da det ikke er tilladt at 
have sin egen computer med i forberedelseslokalet. 
 



 

SIDE 3 AF 7 b. En ansøgning om et yderligere prøveforsøg blev 
imødekommet på baggrund af sammenfald af administrativ 
tilmelding til første og andet prøveforsøg samtidig med 
overvejelser og ønske om udmeldelse af studiet. 

 
c. En ansøgning om et yderligere prøveforsøg blev 

imødekommet på baggrund af de usædvanlige 
omstændigheder begrundet i en lægeerklæring samt 
behandlingsattest. 

 
Ad 6) Godkendelse: Kursusbeskrivelse ER-kernefag F19 

Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen. 
 

Ad 7) Drøftelse: feedback til studerende (CSJ) 
Studielederen orienterede om den KU-beslutning, at det fremover 
er obligatorisk (fra januar 2020), at alle undervisere skal angive, 
hvordan der bliver givet feedback på deres kurser. Det der er 
krydset af på skemaet til kursusbeskrivelser, er herefter bindende. 
Et inspirationspapir fra den pædagogiske enhed INT er sendt ud 
som bilag. Inspirationspapiret kan eventuelt give ideer og 
refleksioner over feedback til studerende. 
 
Studienævnet drøftede, hvordan dette kan blive delt med alle 
undervisere. Det vil være en fordel med en diskussion i 
faggrupperne om, hvordan man meningsfuldt giver feedback, men 
det er meningsløst bare at sende det ud, da det så formentlig ikke 
bliver læst. 
  
Studienævnet anbefaler dekanen, at feedback til studerende bliver 
et punkt på medarbejderseminaret i maj. Studienævnet bidrager 
gerne til punktet, hvis det ønskes. Studielederen giver dekanen 
besked. 
 

Ad 8) Drøftelse: ny ramme for specialemodellen 
Studielederen orienterede om, at rektor, efter et møde med 
Studenterrådet om problemer med den nye specialemodel, har 
besluttet, at ordningen ændres igen, sådan at specialeperioden 
fremover er fire måneder. Dette skal implementeres senest fra 
næste år. Nogle fakulteter implementerer det fra efteråret 2019. 
Studienævnet skal vurdere, om der skal revideres i studieordningen. 
 



 

SIDE 4 AF 7 Studienævnet skal vurdere, hvordan de studerende kommer til at 
tænke på specialet meget tidligere. Studienævnet anbefaler 
studerende at lægge specialet i deres tredje semester. 
 
Studienævnet vil diskutere den nye ramme for specialemodellen 
yderligere på et senere møde. Studienævnet anbefaler at 
faggrupperne drøfter den nye ramme. 
 

Ad 9) Planlægning: mødedatoer i forårssemestret 2019 
De kommende mødedatoer for forårssemestret blev fastlagt: 
- Fredag den 8. marts kl. 10.00-13.00 
- Fredag den 5. april kl. 12.30-15.00 
- Fredag den 10. maj kl. 12.30-15.00 
- Fredag den 7. juni kl. 12.30-15.00 
 

Ad 10) Mindre sager og meddelelser 
Intet fremkom. 
 

Ad 11) Studielederens punkt 
Studielederen orienterede kort om genakkrediteringen, som snart er 
overstået. 
 

Ad 12) Nyt fra studentervejlederne 
a. Orientering: Åbent hus, karrierearrangement, 

kandidatintro og tilvalgsdagen 
Studienævnssekretæren og studiechefen orienterede om 
arrangementerne og datoer. 

• Kandidatintro blev afholdt den 6. februar 
• Åbent hus TEO-HUM den 28. februar 
• Tilvalgsbazar på HUM den 14. marts 
• Bachelorintrodage den 28.-30. august 
• Kandidatintro teologi og RRE den 30. august 
• Ruskurset den 20.-22. september 
• Teologi ud af boksen den 9. oktober 
• Workshop in academic writing (RRE) afholdes i november 
• Karrierearrangementet den 15. november 

 
Ad 13) Nyt fra de studerende 

Intet fremkom. 
 



 

SIDE 5 AF 7 Ad 14) Eventuelt 
I forhold til EVU-området er der et ønske om, at der kommer bedre 
information ud til de studerende. Studienævnet vil drøfte dette  
på studienævnsmødet i marts. 

 
Ad 15) Skriftlige orientering 

a. KU høringssvar BA og KA adgangsbekendtgørelse og 
uddannelsesbekendtgørelse 

b. Revideret “vejledende retningslinjer for sagsbehandling vedr. 
Studerende med funktionsnedsættelse” 

c. KU høringssvar forslag til lov om ændring af 
universitetsloven 

d. Nyt materiale på studieinformation for studerende med 
funktionsnedsættelse 
 

Ad 16) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde  
a. En ansøgning om dispensation fra det løbende 

studieaktivitetskrav blev ikke imødekommet. Studienævnet 
kunne ikke nedsætte det løbende studieaktivitetskrav 
yderligere på baggrund af den indsendte lægeerklæring.  

b. En ansøgning om dispensation til sygemelding ved hele 
vintereksamensperioden 18/19 blev ikke imødekommet på 
baggrund af den medsendte lægeerklæring, da der ikke var 
tilstrækkelig dokumentation. 

c. En ansøgning om dispensation til yderligere udsættelse af 
specialefristen blev imødekommet på baggrund af den 
medsendte lægeerklæring.  

d. En ansøgning om dispensation til begrundet orlov blev 
imødekommet på baggrund af den fremsendte lægeerklæring. 

e. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på baggrund af den 
medsendte lægeerklæring.  

f. En ansøgning om dispensation til sygeorlov blev 
imødekommet på baggrund af den fremsendte lægeerklæring. 

g. En ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår blev 
imødekommet, da der forelå særlige omstændigheder. 

h. En ansøgning om dispensation til holdskifte blev 
imødekommet, da der forelå særlige omstændigheder. 

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



 

SIDE 6 AF 7 j. En ansøgning om dispensation til et fjerde eksamensforsøg 
blev imødekommet på baggrund af den fremsendte 
lægeerklæring. 

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

l. En ansøgning om dispensation til afmelding af undervisning 
blev ikke imødekommet, da der ikke forelå særlige 
omstændigheder. 

m. En ansøgning om dispensation til at få annulleret et 
prøveforsøg ved eksamen blev imødekommet på baggrund af 
den fremsendte lægeerklæring. 

n. En ansøgning om dispensation til at aflevere afgangsprojektet 
efter fristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
særlige omstændigheder.  

o. En ansøgning om dispensation fra den maksimale studietid 
blev imødekommet på baggrund af den medsendte erklæring.  

p. En ansøgning om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav kunne ikke imødekommes, da en 
nedsættelse ikke var nødvendig. 
 

Ad 17) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 
a. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel fra 

Århus Universitet blev imødekommet. Kurset ”Kirkehistorie: 
Konfessionalisering og konfessionskultur i 1500- og 1600-
tallets Danmark” (10 ECTS) udløser merit for KH-kernefag 
(15 ECTS) på Teologiuddannelsen. 

b. En ansøgning om meritoverførsel fra Kingston University, 
blev imødekommet. Kurset ”Hegel and his Legacy” (15 
ECTS) udløser merit for KA-Valgfag (15 ECTS) på 
Teologiuddannelsen. Kurset ”Kant and his Legacy” (15 
ECTS) udløser merit for ER-kernefag (15 ECTS). 

c. En ansøgning om startmerit fra Det Teologiske Fakultet, KU 
blev imødekommet. Kurset ”Det gamle Testamentes 
Eksegese” (15 ECTS) udløser merit for GT-kernefag (15 
ECTS) på Teologiuddannelsen. Kurset ”Det Nye 
Testamentes Eksegese” (15 ECTS) udløser merit for NT-
kernefag. Kurset ”Dogmatik med økomenisk Teologi” (15 
ECTS) udløser merit for DO-kernefag. Kurset ”Kirke- og 
Teologihistorie” (15 ECTS) udløser merit for KH-kernefag 
(15 ECTS). Kurset ”Valgfag, Emne: Reformation, kirke og 
samfund” (15 ECTS) udløser merit for Kandidatvalgfag (15 
ECTS).  



 

SIDE 7 AF 7 d. En ansøgning om meritoverførsel fra Fjellhaug University 
blev imødekommet. Kurset ”TM2003: Johannesevangeliet og 
Romerbrevet” (10 ECTS) udløser merit for Det Nye 
Testamentes Eksegese 3 (15 ECTS). 


	Til stede
	Dagsorden

