Vejledning i forbindelse med studieordningsskift fra 2005‐ til 2012‐ordningen på den teologiske bacheloruddannelse pr. 1. september 2012
Fra 1. september 2012 overgår alle bachelorstuderende til 2012‐ordningen. Undervisningstilmelding for efterårssemesteret 2012 finder sted fra 15. maj til 1. juni og
allerede på dette tidspunkt, skal du som studerende være opmærksom på, at der kan være særlige forhold vedr. din undervisningstilmelding og eksamenstilmelding for
flere af bachelorfagene i efteråret 2012 jf. skemaet herunder:
Fag og eksamen

Vejledning og nye bestemmelser i forbindelse med studieordningsskift til 2012‐ordningen

Græsk

Hvis du har Græsk 1 efter 2005‐ordningen med mangler Græsk 2 (15 ECTS), og du har fulgt undervisningen i Græsk 2 efter 2005‐ordningen,
så skal du tilmelde dig eksamen i Græsk 2 ved vintereksamen 2012 og vælge eksamen til 15 ECTS.
Hvis du ikke har fulgt undervisning i Græsk 2 efter 2005‐ordningen, så skal du tilmelde dig undervisningen i Græsk 2 efter 2012‐ordningen i
foråret 2013 og vælge eksamen til 15 ECTS.

Etik og Religionsfilosofi

Hvis du har fulgt undervisning i ER 1 og 2 efter 2005‐ordningen og mangler undervisning i ER 3 og eksamen i Etik og Religionsfilosofi (12
ECTS), så skal du tilmelde dig kurset Etik og Religionsfilosofi: Anden Del (2. semester) i efteråret 2012.
Afløsningsattester fra ER skal afleveres til studieadministrationen senest 1. august 2012, og afløsningsopgaven vil blive overført som bestået
Etik og Religionsfilosofi: Første Del eksamen efter 2012‐ordningen.
Ved undervisningstilmelding til ER: Anden Del (2. semester) vil du automatisk blive tilmeldt eksamen i ER: Anden Del ‐ i praksis vil dette være
en eksamen tilrettelagt efter eksamensbestemmelserne for Etik og Religionsfilosofi efter 2005‐ordningen.

Hovedlinjer i Kirke‐ og
Teologihistorien

Hvis du har fulgt Hovedlinjer i Kirke‐ og Teologihistorien 1 efter 2005‐ordningen og mangler undervisning i Hovedlinjer i Kirke‐ og
Teologihistorie 2 og eksamen i Kirke‐ og Teologihistorie (10 ECTS), så skal du tilmelde dig kurset Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 1:
særligt tilrettelagt (Hovedlinjer 2) i efteråret 2012.
Du vil ved undervisningstilmelding automatisk blive tilmeldt eksamen i Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 1 efter 2012‐ordningen – i praksis
vil denne eksamen være tilrettelagt efter eksamensbestemmelserne for Hovedlinjer i Kirke‐ og Teologihistorien efter 2005‐ordningen.

Kirke‐ og Teologihistorisk
Område før 1300

Hvis du har bestået eksamen i Hovedlinjer i Kirke‐ og Teologihistorie og Kirke‐ og Teologihistorisk Område efter 1300 efter 2005‐ordningen
og mangler Kirke‐ og Teologihistorisk Område før 1300 (10 ECTS), så skal du tilmelde dig kurset Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 2 i
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efteråret 2012. Du vil ved undervisningstilmelding automatiske blive tilmeldt eksamen i Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 2, der svarer til
eksamen i Kirke‐ og Teologihistorisk Område før 1300 efter 2005‐ordningen.
Du kan også vælge at følge undervisning og aflægge eksamen i Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 2 i de kommende semestre.

Kirke‐ og Teologihistorisk
Område efter 1300

Hvis du har bestået eksamen i Hovedlinjer i Kirke‐ og Teologihistorie og Kirke‐ og Teologihistorisk Område før 1300 efter 2005‐ordningen og
mangler Kirke‐ og Teologihistorisk Område efter 1300 (9 ECTS), så skal du tilmelde dig kurset Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 3 i efteråret
2012. Du vil ved undervisningstilmelding automatiske blive tilmeldt eksamen i Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 3, der svarer til eksamen i
Kirke‐ og Teologihistorisk Område efter 1300 efter 2005‐ordningen.
Du kan også vælge at følge undervisning og aflægge eksamen i Kirke‐ og Teologihistoriske Perioder 3 i de kommende semestre.

NT

Hvis du har bestået eksamen i NT 1 (10 ECTS) efter 2005‐ordningen og fulgt undervisning i NT 2 og mangler undervisning i NT 3 og eksamen i
NT 2 (25 ECTS), så skal du tilmelde dig kurset Det Nye Testamentes Eksegese 3 i efteråret 2012.
Afløsningsattester fra NT 2 skal afleveres til studieadministrationen senest 1. august 2012, og afløsningsopgaven vil blive overført som
bestået NT 2 eksamen efter 2012‐ordningen.
Ved undervisningstilmelding til NT 3 vil du automatisk blive tilmeldt eksamen i NT 3 – i praksis vil dette være en eksamen tilrettelagt efter
eksamensbestemmelserne for Det Nye Testamentes Eksegese 2 efter 2005‐ordningen.

GT

Hvis du har fulgt undervisning i GT 1 efter 2005‐ordningen og mangler undervisning i GT 2 og eksamen i GT (10 ECTS), så skal du tilmelde dig
kurset Det Gamle Testamentes Eksegese 2 i efteråret 2012.
Afløsningsattester fra GT 1 skal afleveres til studieadministrationen senest 1. august 2012, og afløsningsopgaven vil blive overført som
bestået GT 1 eksamen efter 2012‐ordningen.
Ved undervisningstilmelding til GT 2 vil du automatisk blive tilmeldt eksamen i Det Gamle Testamentes Eksegese 2 – i praksis vil dette være
en eksamen tilrettelagt efter eksamensbestemmelserne for Det Gamle Testamentes Eksegese efter 2005‐ordningen.

BA valgfag

Undervisning udbydes i form af specialiseringskurser på 15 ECTS. Feltstudium og projektorienteret forløb udbydes til 15 ECTS.
2

Alle skriftlige opgaver i forbindelse med BA valgfaget (valgfagsopgaver, emneopgaver, skriftlige opgaver i forbindelse med feltstudium og
projektorienterede forløb) afleveres direkte til underviseren/vejlederen 1. marts og 1. september. Alle skriftlige opgavebesvarelser skal være
vedlagt en forside/forfattererklæring.

BA projekt

Tilmelding til bachelorprojektseminaret er obligatorisk og medfører automatisk tilmelding til eksamen i BA projektet. BA projektet afleveres i
tre eksemplarer 1. juni og 2. januar og skal være vedlagt en forside/forfattererklæring.

Skriftlige eksamener

Der vil være skriftlig portefølje‐eksamen i fagene GT 1 og NT 1. Eksamen i Latin 1, Græsk 1 og KH Metode vil være en skriftlig hjemmeopgave
for studerende, der ikke har afløst eksamen i forbindelse med undervisningen. I fagene KH Perioder 1 og KH Perioder 2 er eksamen en
skriftlig hjemmeopgave, hvor opgavespørgsmålene offentliggøres den sidste undervisningsdag. De afsluttende porteføljer og skriftlige
hjemmeopgaver afleveres i Receptionen i tre eksemplarer 20. januar og 20. juni. Alle skriftlige opgavebesvarelser skal være vedlagt en
forside/forfattererklæring.

Mundtlige eksamener

Alle eksaminander skal møde ved den tilsagte eksamensdags begyndelse.

Skriftlige afløsningsopgaver

Du har mulighed for at udarbejde skriftlige afløsningsopgaver i fagene Latin 1, Græsk 1, KH Metode, Etik og Religionsfilosofi: Første Del, NT2
og Dogmatik med Økumenisk Teologi. Afløsningsopgaver afleveres direkte til underviseren.

Afløsningsopgaver bestået
under 2005‐studieordningen

Studerende, der har fået godkendt en afløsningsopgave i fagene ER, GT og NT 2 under 2005‐ordningen, og som ikke har bestået den
pågældende eksamen, kan indlevere afløsningsattesten til studieadministrationen, og få den overført til bestået eksamen i ER: Første Del, GT
1 eller NT 2 under 2012‐ordningen. Afløsningsattesten skal være studieadministrationen i hænde senest 1. august 2012. Efter denne dato vil
studieadministrationen ikke modtage afløsningsattester hørende til 2005‐ordningen.

Eksamen efter 2005‐
ordningen

Efter sommereksamen 2013 vil det ikke længere være muligt at aflægge eksamen efter 2005‐ordningen i Hovedlinjer i Kirke‐ og
Teologihistorien, Etik og Religionsfilosofi, Det Nye Testamentes Eksegese og Det Gamle Testamentes Eksegese.
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