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M Ø D E R E F E R A T  7. JUNI 2019 

Forum Ordinært studienævnsmøde  

Møde afholdt Fredag den 7. juni 2019; kl. 12:30-15:00  

Sted 6B-0-36  

Referent Mette Juhl Vedel  

Til stede 
VIP Søren Holst, stud.theol. Amalie Grøndal Henriksen, stud.theol. Lars 
Kristian Lyngberg-Larsen, stud.theol. Thomas Nordahl, VIP Nils Henrik 
Gregersen (fra kl. 13), studiechef Maj-Britt Johannsen og 
studienævnssekretær Mette Juhl Vedel. AC-vejleder Anja Mee Foldberg 
deltog ved punkt 10-11. 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
Studienævnet besluttede at ændre rækkefølgen på 
dagsordenspunkterne. Punkt 10-11 blev gennemgået først, 
efterfulgt af punkt 2-4 og 6-9. Slutteligt punkt 5 og resten. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
Studienævnsformanden orienterede om studienævnets høringssvar 
vedrørende RRE-uddannelsen. 
 



 

SIDE 2 AF 7 Niels Henrik Gregersen orienterede om, at studienævnets 
temadag/"studienævnets tema på tværs" bliver afholdt den 4. 
oktober kl. 13.00-15.00 og kommer til at handle om skam. 
 

Ad 3) Ansøgninger om merit og dispensation til behandling på mødet 
(lukket møde) 
Der forelå ingen sager til behandling på mødet. 
 

Ad 4) Planlægning: mødedatoer i efterårssemestret 2019 
Studienævnet planlagde første studienævnsmøde efter 
sommerferien. Mødet afholdes torsdag den 22. august kl. 13-15. 
 
De resterende studienævnsmøder i efterårssemestret vil blive 
planlagt forud for august-mødet. 

 
Ad 5) Drøftelse: studieordningsrevision 2020 

Studienævnet gennemgik procesplanen.  
 
Studienævnet besluttede, at der ikke nedsættes et udvalg, men at 
hele studienævnet vil afholde ekstra møder om 
studieordningsrevisioner. Det blev efterfølgende besluttet, at første 
møde afholdes onsdag den 26. juni kl. 12-16. 
  
Studienævnet drøftede de forskellige alternativer og 
implementeringsdatoer. Lars Kristian Lyngberg-Larsen fremlagde 
et dokument med ønsker til revision af BA- og KA-
studieordningerne fra de studerende. 
 

Ad 6) Drøftelse: NT3-eksamen for studerende med særlige 
forudsætninger 
Søren Holst orienterede om mødet med repræsentanter fra NT-
faggruppen. 

 
Studienævnet er opmærksom på, at den ansøgte alternative 
eksamensform ikke altid er den rette, og at der kan være behov for 
at høre faggruppen. 
 

Ad 7) Beslutning: Ansøgning om pædagogisk forsøg i NT-kernefag 
NT-faggruppen har ansøgt studienævnet om en alternativ 
eksamens- og undervisningsform (porteføljeeksamen) i NT-
kernefag i efterårssemestret 2019 og forårssemestret 2020. 
 



 

SIDE 3 AF 7 Studienævnet fandt det uklart på hvilken måde de mundtlige 
elementer indgår i bedømmelsen (skal censor være til stede?), hvad 
der sker, hvis studenten udebliver eller er syg ved præsentation 
og/eller peer review, om det er et krav at studenterne deltager 
mundtligt (hvad er alternativet?) og hvordan man vil håndtere det, 
at studenter skal give peer review af navngivne medstuderende. 
 
Studienævnet opfordrer til, at eksamensformen ændres, så 
porteføljen træder i stedet for den skriftlige del af 
kernefagseksamen, men at den afsluttende mundtlige eksamen 
bibeholdes. 
 
Studienævnet besluttede sig derfor for at bede faggruppen revidere 
deres ansøgning i forhold til ovenstående. 
 
Studienævnet besluttede efter en høring af en revideret ansøgning 
fra NT-faggruppen at afvise ansøgningen.  
 

Ad 8) Drøftelse: Mulighed for repetitionskursus eller lektiecafe op til 
reeksamen i Græsk 2 
Tilbagemeldingen fra græskunderviseren og Afdeling for Bibelsk 
Eksegese er, at et repetitionskursus forud for reeksamen generelt er 
problematisk, fordi det signalerer, at den almindelige undervisning 
ikke er tilstrækkeligt eller at man kan gå til repetitionskursus i 
stedet for undervisning og ordinær eksamen. 
Repetitionskurser hører hjemme forud for et kursusforløb, men 
ikke som afslutning. 
 
Det blev på den anden side nævnt, at der kan være et behov for 
hjælp til de studerende, der er i fare for at melde sig ud, fordi de 
ikke har bestået Græsk 2. En mulighed kan være at holde 
lektiecafeen åben i perioden op til reeksamen.  
 

Ad 9) Drøftelse/beslutning: Uddannelsesredegørelse og handleplan på 
uddannelsesområdet (initiativer udarbejdes) 
Religious Roots of Europe: Uddannelsesredegørelsen var udsendt 
til orientering. Det er ikke et krav, at der udarbejdes en redegørelse 
for denne uddannelse. 

 
Teologiuddannelserne: 
KA-optag i 2019: vi kommer til at optage over dimensioneringen, 
og derfor er der ikke behov for at udarbejde initiativer på området. 
 



 

SIDE 4 AF 7 Studieprogression:  
Der kræves handling på dette område, da vi er det fakultet, der 
ligger lavest. 
Studienævnet drøftede om den lave studieprogression kan skyldes 
ensomhed eller manglende kontakt til underviserne. Nye 
studieordninger kan eventuelt hjælpe på studieprogressionen. 
 
Studienævnet var enigt om, at det bør undersøges, hvad der 
hæmmer studieprogressionen: Hvad betyder dispensationspraksis 
og orlov for disse tal. Hvordan går det med de resterende 
studerende? 
 

Ad 10) Orientering: UMV-resultater og den videre proces (AMF) 
Anja Mee Foldberg orienterede om resultaterne og den videre 
proces. 
 
KUUR vil udpege nogle tværgående områder fra UMV'en. 
I næste uge skal et udvalg se på fakultetets rapporter og arbejde 
videre i forhold til resultaterne. Der vil blive udvalgt nogle 
områder, og der skal udarbejdes handleplaner ud fra disse områder 
og de tværgående områder udpeget af KUUR. Indsatsområderne og 
budgettet kommer til at blive meget bestemmende for, hvordan 
handleplanerne vil se ud. 
 
Udkast til handleplaner skal på studienævnsmøderne i 
august/september, da studienævnet skal være med til at vedtage 
fakultetets handleplaner. Handleplanerne skal godkendes af 
dekanen i november. 
 

Ad 11) Drøftelse: evalueringsskemaet til studiestart samt  
studiestartsprogram (AMF) 
Anja Mee Foldberg orienterede. 
 
Evalueringsskemaet til studiestart 
Evalueringsskemaet er forkortet, da der tidligere indgik 
kursusevaluering. Det er nu udeladt. Svarprocenten plejer ikke at 
være stor, men flere svarede sidste år, da skemaet blev udleveret i 
undervisningen. 
Hvis der er forslag til punkter, der kan slettes i skemaet, kan 
studienævnets medlemmer sende en mail til Anja Mee Foldberg 
med forslag. 
 
Studiestartsprogram 



 

SIDE 5 AF 7 Der er flere sociale indslag i de første dage. Herudover er der lavet 
nogle anderledes flow, men ellers er der ikke ændret meget i 
programmet siden sidste år. 
 
Udover BA-studiestartprogram bliver der udfærdiget 
studiestartsprogrammer for RRE og TEO KA. 
 

Ad 12) Mindre sager og meddelelser 
a. Orientering om det årlige møde med 

censorformandskabet 
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde 

 
Ad 13) Studielederens punkt 

Studielederen var ikke tilstede. Intet fremkom. 
 

Ad 14) Nyt fra studentervejlederne 
Intet fremkom. 
 

Ad 15) Nyt fra de studerende 
Intet fremkom. 
 

Ad 16) Eventuelt 
Intet fremkom. 
 

Ad 17) Ansøgninger om dispensation behandlet siden sidste møde 
a. To ansøgninger om dispensation fra det løbende 

studieaktivitetskrav og den maksimale studietid (barsel) blev 
imødekommet på baggrund af de fremsendte 
vandrejournaler. 

b. En ansøgning om dispensation fra kravet om 
forudsætningsfaget Almen Filosofi bestået før ER1 blev 
imødekommet på grund af særlige omstændigheder. 

c. En ansøgning om dispensation til at tage kurser på 
kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen er afsluttet 
blev imødekommet på baggrund af faglige forudsætninger.  

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

e. To ansøgninger om dispensation fra det løbende 
studieaktivitetskrav blev imødekommet på grund af 
usædvanlige omstændigheder begrundet ved de fremsendte 
lægeerklæringer. 



 

SIDE 6 AF 7 f. En ansøgning om dispensation til specialevejlederskift blev 
imødekommet på baggrund af emneskift. 

g. En ansøgning om dispensation til udsættelse af 
specialefristen blev ikke imødekommet, da der ikke forelå 
usædvanlige forhold. 

h. En ansøgning om dispensation til sygemelding ved 
sommereksamen blev imødekommet på grund af 
usædvanlige omstændigheder begrundet ved de fremsendte 
lægeerklæringer. 

i. En ansøgning om dispensation til eksamen i ældre pensum 
blev imødekommet på baggrund af tidligere sygemeldinger 
og proportionalitetsprincippet. 

 
Ad 18) Ansøgninger om meritoverførsel behandlet siden sidste møde 

a. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Humboldt Universität zu Berlin blev imødekommet. 
Kurserne "Von der Theologie zur Ethik der Hoffnung – 
Jürgen Moltmann", "Kirche im Wiederstand", "Karl Barth 
und seine Zeit" og "Ekklesiologie – Öffentliche Kirche als 
politische Organisation?" kan udløse merit for DO-kernefag 
på teologiuddannelsen. 

b. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Humboldt Universität zu Berlin blev imødekommet. 
Kurserne "Einführung in die Exegese des Alten Testaments" 
og "Lektüre hebräischer Texte aus dem Hiobbuch" kan 
udløse merit for Det Gamle Testamentes Eksegese 1 på 
teologiuddannelsen. Kurserne "Christentumsgeschichte II: 
Mittelalter" og "Bilder im Christentum – historische 
Entwicklung und theologische Deutung von den Anfängen 
bis zum Ende des ersten Jahrtausends" kan udløse merit for 
Kirke- og Teologihistorie 2 på teologiuddannelsen. 

c. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Universität Heidelberg blev imødekommet. Kurserne 
"Theodizee: Gott und Leid", "Kolosserbrief", "Systematic 
Theology of Sarah Coacklet" og "Jüngel: Gott, als Geheimnis 
der Welt" kan udløse merit for BA-valgfag på 
teologiuddannelsen. Kurset "Humor im Alten Testament" 
kan udløse merit for Det Gamle Testamentes Eksegese 2 på 
teologiuddannelsen. Kurserne "History of American 
Evangelism from the civil war to present" og "Badische 
Kirchengeschichte II: Reformation und Konfessionelles 
Zeitalter" kan udløse merit for Kirke- og Teologihistorie 3 på 
teologiuddannelsen. 



 

SIDE 7 AF 7 d. En ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra 
Universität Heidelberg blev imødekommet. Kurserne "Der 
Pelagianische Streit" og "Theologie: Gott und Leid" kan 
udløse merit for Kirke- og Teologihistorie 2 på 
teologiuddannelsen. Kurserne "Theodizee: Gott und Leid", 
"Eschatologie" og "Jüngel: Gott, als Geheimnis der Welt" 
kan udløse merit for BA-valgfag på teologiuddannelsen. 

e. Kurserne "Humor im Alten Testament" og "Altes Testament 
mit Hebraicum" kan udløse merit for Det Gamle Testamentes 
Eksegese 2 på teologiuddannelsen. Kurserne "Loci 
Communes von 1521" og "Luthers Rechtfertigungslehre" kan 
udløse merit for Kirke- og Teologihistorie 3 på 
teologiuddannelsen. Kurserne "Einführung in die 
Predigttheorie", "Taufe, Taufliturgie und Tauftheologie" og 
"Schleiermacher in religionspädagogischer und systematisch-
theologischer Perspektive" kan udløse merit for Praktisk 
Teologi på teologiuddannelsen. 

f. En ansøgning om meritoverførsel fra Concordia University 
blev imødekommet. Kurserne "Women and Religion: 
Christianity" og "Religion and Literature" kan udløse merit 
for BA-valgfag på teologiuddannelsen. 

g. En ansøgning om meritoverførsel af et kursus fra UC 
Diakonissestiftelsen til KA-valgfag blev ikke imødekommet, 
da kurset ikke er på samme niveau. 
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