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Stk. 2.3.
Afsnittet ”Prøveform: Kombineret skriftlig … i tre eksemplarer i Receptionen.”
affattes ” Alle obligatoriske kandidateksaminer afvikles som kombineret
skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve
af højest 45 min. varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal
have et omfang af 14.400-19.200 tegn, dvs. 6-8 sider. Den mundtlige prøve
finder sted senest 6 uger efter afleveringen af den skriftlige besvarelse.
Der offentliggøres 3-5 eksamensspørgsmål, af hvilke eksaminanden skal besvare et, på Absalon fredag kl. 12 i uge 50 (efterårssemestre) og fredag kl.
12 i uge 21 (forårssemestre). Besvarelserne afleveres i tre eksemplarer i Receptionen senest fredag kl. 12 i uge 2 (efterårssemestre) og fredag kl. 12 i
uge 24 (forårssemestre).”

2.3.4.
Afsnittet ”sikker evne til dybtgående og kritisk undersøgelse af de dogmatiske problemstillinger, der knytter sig til det udvalgte problemfelt, set i sammenhæng med andre sammenhænge i dogmatikken”
affattes ”sikker evne til dybtgående og kritisk undersøgelse af de dogmatiske problemstillinger, der knytter sig til det udvalgte problemfelt, set i sammenhæng med andre problemstillinger i dogmatikken”
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SIDE 2 AF 3

Stk. 2.4.:
Afsnittet ”Avanceret viden om udvalgte teologiske emner eller emner af relevans for teologien,”
affattes ”Avanceret viden om udvalgte emner,”

tilføjes:
Bedømmelseskriterier
For Valgfag absolveret ved Det Teologiske Fakultet gives bedømmelsen
Bestået, når den studerende demonstrerer


indgående viden om det valgte emne,



evne til kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer
sig til det valgte emne



evne til at udvælge relevant litteratur og



evne til at formidle den opnåede indsigt klart og sammenhængende
på skrift

Afsnittet ”Afleveringsfrist for alle opgavetyper … til underviser/vejleder (jf.
3.4.2.).”
flyttes til sidste afsnit af 2.4.

Afsnittet ”Afleveringsfrist for alle opgavetyper udarbejdet i forbindelse i
forårssemestre…”
affattes ”Afleveringsfrist for alle opgavetyper udarbejdet i forårssemestre…” [Korrektur]

Afsnittet "1) Kursusdeltagelse. Deltagelse i specialiseringskursus à 15 ECTS
ved Det Teologiske Fakultet. Kravene er da"
affattes "1) Studier af i alt 30 ECTS ved Det Teologiske Fakultet. Ved deltagelse i et specialiseringskursus à 15 ECTS er kravene"

Stk. 3.1.

Tilføjes: ”Pensum er den litteratur, som eksaminanden er forpligtet på. Hvis
der i skriftlige opgaver anvendes litteratur ud over pensum, anføres dette i
litteraturlisten.

Stk. 3.4.1.
affattes "Alle obligatoriske kandidateksaminer afvikles som kombineret
skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve
af højest 45 min. varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal
have et omfang af 12.000-19.200 tegn, dvs. 5-8 sider. Den mundtlige prøve
finder sted senest 6 uger efter afleveringen af den skriftlige besvarelse.
Der offentliggøres 3-5 eksamensspørgsmål, af hvilke eksaminanden skal besvare et, på Absalon fredag kl. 12 i uge 50 (efterårssemestre) og fredag kl.
12 i uge 21 (forårssemestre). Besvarelserne afleveres i tre eksemplarer i Receptionen senest fredag kl. 12 i uge 2 (efterårssemestre) og fredag kl. 12 i
uge 24 (forårssemestre).
Mundtlige prøver ledes af eksaminator og foregår som en samtale mellem
eksaminator og eksaminand. Samtalen tager udgangspunkt i den skriftlige
besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for det opgivne pensum.
Også censor kan deltage i samtalen.
Der er intern eller ekstern censur, og bedømmelsen gives efter 7trinsskalaen."
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