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Vedr. Bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi 

Ændringer af 20. marts 2020 som følge af COVID-19-

nedlukningen af Københavns Universitet 

 

Sagsbehandler 

 

Studienævnet for Teologi  

Ændringerne vedrører dispensation fra præsenskrav og/eller 

forudsætningskrav under nedlukningsperioden 

 

Bacheloruddannelsen i teologi og kandidatuddannelsen i teologi 

i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og 

kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 

bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved 

universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 

107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved 

universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på 

Uddannelses- og Forskningsministeriets område af 1. september 2012, 

revideret april 2018. 

Ændringer af 20. marts 2020, der gælder under COVID-19-

nedlukningsperioden. Ændringerne gælder for deltagelse i de nævnte 

fagelementer i forårssemesteret 2020.  
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SIDE 2 AF 4 Bachelorfag Præsenskrav/forudsætninger i 2012-

studieordning 

Præsenskrav/forudsætninger 

under COVID-19-

nedlukningsperioden 

2.4.2.1. 

Hebraisk 1 

 

Undervisningen gives som 

holdundervisning, der forudsætter aktiv 

deltagelse af de studerende i form af 

oplæsning, oversættelse og sproglig analyse 

af øvelsestekster 

Studerende gives kun mulighed 

for individuel oplæsning, 

oversættelse og sproglig 

analyse af øvelsestekster i det 

omfang underviser vurderer, 

om det er muligt under de 

særlige omstændigheder.  

 

2.4.4.2. 

Det Nye Testamentes 

Eksegese 2 

Undervisningen gives som holdundervisning 

med arbejdsformer, der forudsætter den 

studerendes aktive deltagelse og villighed til 

at lade sig overhøre. Pensum omfatter 

Galaterbrevet og Første Timotheusbrev på 

græsk. Desuden indgår ca. 400 siders 

bifagslitteratur. Pensum fastlægges af 

faglæreren. Ved tilfredsstillende besvarelse 

af en skriftlig opgave af et omfang 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 

bifagslitteraturen af eksamenspensum.  

Studerende gives kun mulighed 

for individuel overhøring i det 

omfang underviser vurderer, 

om det er muligt under de 

særlige omstændigheder. 

 

Studerende fritages for 75% 

deltagelse ved protokol. 

2.5.1.  

Bachelorvalgfag  

For at bestå kurset kræves: a) Pensum i et 

omfang af 1.200-1.500 sider…..osv. b) 

Aktiv deltagelse (mindst 75 % af afholdte 

timer dokumenteret ved protokol samt en 

mundtlig fremlæggelse) og udarbejdelse af 

to skriftlige hjemmeopgaver.  

 

Studerende fritages for 75% 

deltagelse ved protokol og 

bibeholder muligheden for at 

afvikle eksamen efter punkt a) 

og b). 

 

Studerende gives mulighed for 

at afvikle eksamen efter punkt 

a) og b) uden en mundtlig 

fremlæggelse, hvis underviser 

vurderer, at det ikke er muligt 

at gennemføre under de særlige 

omstændigheder. 
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SIDE 3 AF 4 Bachelorfag Præsenskrav/forudsætninger i 2012-

studieordning 

Præsenskrav/forudsætninger 

under COVID-19-

nedlukningsperioden 

2.5.4. 

Feltstudium eller 

projektorienteret 

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 mulighed for 

at gennemføre eksamen uden at 

opfylde kravet om, at den 

skriftlige opgave skal bygge på 

det indsamlede materiale, hvis 

feltstudium eller  

projektorienteret forløb bliver 

afbrudt. Vejleder vil foretage 

en individuel vurdering i hvert 

tilfælde. 

2.7.1.2. 

Græsk 2 

Ved tilfredsstillende besvarelse af tre mindre 

skriftlige opgaver samt ved aktiv deltagelse i 

undervisningen (mindst 75 % af afholdte 

timer dokumenteret ved protokol) reduceres 

pensum med 15 sider. 

Studerende fritages for 75% 

deltagelse ved protokol. 

2.7.2.2. 

Latin 2 

Ved tilfredsstillende besvarelse af tre mindre 

skriftlige opgaver samt ved aktiv deltagelse i 

undervisningen (mindst 75 % af afholdte 

timer dokumenteret ved protokol) reduceres 

pensum med 15 sider.  

Studerende fritages for 75% 

deltagelse ved protokol. 

 

Kandidatfag Præsenskrav/forudsætninger i 

studieordning 

Forslag til dispensation 

2.5.1. 

Kandidatvalgfag  

For at bestå kurset kræves: a) Pensum i et 

omfang af 1.200-1.500 sider….osv. b) Aktiv 

deltagelse (mindst 75% af afholdte timer, 

dokumenteret ved protokol) samt 

udarbejdelse af to skriftlige hjemmeopgaver 

og en mundtlig fremlæggelse.  

 

 

Studerende fritages for 75% 

deltagelse ved protokol og 

bibeholder muligheden for at 

afvikle eksamen efter punkt a) 

og b). 

 

Studerende gives mulighed for 

at afvikle eksamen efter punkt 

a) og b) uden en mundtlig 

fremlæggelse, hvis underviser 

vurderer, at det ikke er muligt 

at gennemføre under de særlige 

omstændigheder. 

2.5.4. 

Feltstudium eller 

projektorienteret 

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 mulighed for 

at gennemføre eksamen uden at 

opfylde kravet om, at den 

skriftlige opgave skal bygge på 
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SIDE 4 AF 4 det indsamlede materiale, hvis 

feltstudium eller 

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 den 20. marts 2020. 

 


