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Ændringerne vedrører dispensation fra præsenskrav og/eller forudsætnings-

krav for kurser i foråret 2021 (under nedlukningsperioden) 

I henhold til bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandi-

datuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), bekendt-

gørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsud-

dannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 153 af 26. fe-

bruar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (ad-

gangsbekendtgørelsen). 

Ændringer af 3. februar 2021 der gælder under COVID-19-nedlukningsperi-

odens, for deltagelse i de nævnte fagelementer i forårssemesteret 2021. 

 

Bachelorfag Præsenskrav / forud-

sætninger i 2012- stu-

dieordning 

Præsenskrav/forudsæt-

ninger under COVID-

19-Nedlukningsperio-

den F21 

2.4.2.1. 

Hebraisk 1 

Undervisningen gives 

som holdundervisning, 

Studerende gives kun mu-

lighed for individuel op-

læsning, oversættelse og 



 

SIDE 2 AF 4 

der forudsætter aktiv del-

tagelse af de studerende i 

form af oplæsning, over-

sættelse og sproglig ana-

lyse af øvelsestekster. 

sproglig analyse af øvel-

sestekster i det omfang 

underviser vurderer, om 

det er muligt under de 

særlige omstændigheder. 

2.4.4.2. 

Det Nye Te-

stamentes 

Eksegese 2 

Undervisningen gives 

som holdundervisning 

med arbejdsformer, der 

forudsætter den studeren-

des aktive deltagelse og 

villighed til at lade sig 

overhøre. Pensum omfat-

ter Galaterbrevet og Før-

ste Timotheusbrev på 

græsk. Desuden indgår ca. 

400 siders bifagslitteratur. 

Pensum fastlægges af fag-

læreren. Ved tilfredsstil-

lende besvarelse af en 

skriftlig opgave af et om-

fang af 14.400-19.200 

tegn, dvs. 6-8 sider inden 

for bifagslitteraturen samt 

ved aktiv deltagelse 

(mindst 75 % af afholdte 

timer dokumenteret ved 

protokol) udgår bifagslit-

teraturen af eksamenspen-

sum. 

Studerende gives kun mu-

lighed for individuel over-

høring i det omfang un-

derviser vurderer, om det 

er muligt under de særlige 

omstændigheder. 

Studerende fritages for 

75% deltagelse ved proto-

kol. Muligheden for pen-

sumreduktion ved afløs-

ningsopgave bibeholdes. 

2.5.1. 

Bachelorvalg-

fag 

For at bestå kurset kræ-

ves: a) Pensum i et om-

fang af 1.200-1.500 si-

der…..osv. b) Aktiv del-

tagelse (mindst 75 % af 

afholdte timer dokumen-

teret ved protokol samt 

en mundtlig fremlæg-

gelse) og udarbejdelse af 

to skriftlige hjemmeop-

gaver. 

Studerende fritages for 

75% deltagelse ved pro-

tokol og bibeholder mu-

ligheden for at afvikle 

eksamen efter punkt a) 

og b). 

Studerende gives mulig-

hed for at afvikle eksa-

men efter punkt 

a) og b) uden en mundtlig 

fremlæggelse, hvis under-

viser vurderer, at det ikke 



 

SIDE 3 AF 4 

er muligt at gennemføre 

under de særlige omstæn-

digheder. 

2.5.4. 

Feltstu-

dium el-

ler pro-

jektori-

enteret 

forløb 

Prøven er en skriftlig 

opgave, som ud over det 

indsamlede materiale 

skal bygge på relevant 

litteratur i et omfang af 

800-1.000 sider 

Studerende gives mulig-

hed for at gennemføre ek-

samen uden at opfylde 

kravet om, at den skrift-

lige opgave skal bygge på 

det indsamlede materiale, 

hvis feltstudium eller pro-

jektorienteret forløb bliver 

afbrudt. Vejleder vil fore-

tage en individuel vurde-

ring i hvert tilfælde. 

2.7.1.2. 

Græsk 2 

Ved tilfredsstillende be-

svarelse af tre mindre 

skriftlige opgaver samt 

ved aktiv deltagelse i un-

dervisningen (mindst 75 

% af afholdte timer doku-

menteret ved protokol) re-

duceres pensum med 15 

sider. 

Studerende fritages for 

75% deltagelse ved 

protokol. Muligheden 

for pensumreduktion 

ved afløsningsopgaver 

bibeholdes. 

2.7.2.2. 

Latin 2 

Ved tilfredsstillende be-

svarelse af tre mindre 

skriftlige opgaver samt 

ved aktiv deltagelse i un-

dervisningen (mindst 75 

% af afholdte timer doku-

menteret ved protokol) re-

duceres pensum med 15 

sider. 

Studerende fritages for 

75% deltagelse ved 

protokol. Muligheden 

for pensumreduktion 

ved afløsningsopgaver 

bibeholdes. 

Kandidatfag Præsenskrav/for-

udsætninger i stu-

dieordning 

Forslag til dispensation 

2.5.1. 

Kandidatvalg-

fag 

For at bestå kurset kræ-

ves: a) Pensum i et om-

Studerende fritages for 

75% deltagelse ved pro-
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fang af 1.200-1.500 si-

der….osv. b) Aktiv delta-

gelse (mindst 75% af af-

holdte timer, dokumente-

ret ved protokol) samt ud-

arbejdelse af to skriftlige 

hjemmeopgaver og en 

mundtlig fremlæggelse. 

tokol og bibeholder mu-

ligheden for at afvikle 

eksamen efter punkt a) 

og b). 

 
Studerende gives mulig-

hed for at afvikle eksa-

men efter punkt 

a) og b) uden en mundtlig 

fremlæggelse, hvis under-

viser vurderer, at det ikke 

er muligt at gennemføre 

under de særlige 

omstændigheder. 

2.5.4. 

Feltstu-

dium el-

ler pro-

jektori-

enteret 

forløb 

Prøven er en skriftlig 

opgave, som ud over det 

indsamlede materiale 

skal bygge på relevant 

litteratur i et omfang af 

800-1.000 sider 

Studerende gives mulig-

hed for at gennemføre ek-

samen uden at opfylde 

kravet om, at den skrift-

lige opgave skal bygge på 

det indsamlede materiale 

hvis feltstudium eller det 

projektorienteret forløb 

bliver afbrudt. Vejleder 

vil foretage en individuel 

vurdering i hvert 

tilfælde. 

 

Godkendt af Studienævnet for Teologi og 

af dekanen for Det Teologiske Fakultet 3. 

februar 2021. 


