
Referat af 
Studienævnsmøde – Teologi d. 8. maj 2012 

 
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Liselotte Malmgart (studieleder), 
Marlene Tønnesen (uddannelseskonsulent), Simon Emil Koefoed (næstformand), Anna Bank 
Jeppesen, Rebecca Vedersøe Holst, Bettina Franch (studievejleder), Susanne Vork (referent) 
Fraværende med afbud: Carsten Bach-Nielsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater*) 
3. Meddelelser v/studienævnsformanden 
4. Orientering v/studielederen 
5. Nyt fra studievejlederen 
6. Nyt fra Teolrådet 
7. Dispensationer*) 
8. Instituttets strategiplan på uddannelsesområdet. Bemærk opgaver knyttet til 

studienævnene*) 
9. KOT-optag*) 
10. Projektplan for efterårets implementering af studieaktivitetsprojekter 
11. Aftagerpanel 
12. Undervisning F13 
13.  RRE*) 
14. Dato for første møde i BA-udvalget 
15. Mødedatoer for studienævnet i E12 
16. Evt. 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Nyt punkt 15: Revideret eksamensbekendtgørelse 
Nyt punkt 16: Instruktorer 
Nyt punkt 17: Evaluering af sprogcaféen 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat*) 
Referatet blev godkendt 
 
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a) Peter Lodberg oplyste om programmet for d. 14. september: 
- Gudstjeneste i Johanneskirken kl. 9.00 
- Derefter rundstykker og kaffe (forhåbentlig) i de nye lokaler 
- ”Teologiens rolle i det 21. århundrede”. Oplæg v/ to studerende og to VIP. Afholdes i 

Tåsingegade 
- Derefter pølser m.v. på den sædvanlige plads i Tåsingegade 
- Festforeningen arrangerer aftenfest 

b) Peter Lodberg har udarbejdet en liste over fordelingen af arbejdsopgaver på Teologi. I den 
forbindelse har Eve-Marie Becker sagt ja til at tiltræde som international koordinator pr. 1. 
september 2012. 



c) I forbindelse med en opgørelse over tal for frafald udspandt en kortere diskussion sig. 
Handleplan i forhold til frafald tages op på kommende møder. 

d) Peter Lodberg takkede studienævnsmedlemmerne for konstruktive kommentarer til teksten 
vedr. teologiuddannelsen til studieguiden. 
 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
a) Der er ikke mange, der har søgt ind på kandidatuddannelsen i teologi. Dette kan få 

konsekvenser for holdoprettelsen. 
b) Liselotte Malmgart orienterede om et udkast til politisk notat vedr. studieaktivitet. I den 

forbindelse blev nævnt, at der d. 30. maj afholdes temadag for UFUerne med emnet: 
”Rammesat undervisning.” 

c) Teologi bør udnævne en praktikkoordinator. Feltprojekter vil også høre under 
praktikkoordinatoren.  

d) CUDIM (Center for undervisningsudvikling og digitale medier) tilbyder kurser af forskellig 
art – herunder kursus i studieproces-samtaler. 

e) Der er netop udsendt et papir om kvalitetspraksis på Arts. Susanne Vork sender link til 
papiret til studienævnets medlemmer. 
 

Ad 5. Nyt fra studievejledningen 
a) Der er aftalt møde om processamtaler med Lena Padhran (Information og vejledning) samt 

studievejlederne for Religionsvidenskab samt Arabisk- og Islamstudier. 
b) Undervisningstilmeldingen forløber ikke smertefrit. 

 
Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

a) Sidste møde fandt sted d. 18. april. Det går godt i både Teol- og Artsrådet, og samarbejdet 
mellem de to råd fungerer fint.  

b) Teolrådet planlægger at afholde en faglig dag i løbet af E12. 
 
Ad 7. Dispensationer*) 
Listerne fra FU-møderne d. 17. april og d. 30. april blev gennemgået. 
 
Ad 8. Instituttets strategiplan på uddannelsesområdet. Bemærk opgaver knyttet til 
studienævnene *) 
Liselotte Malmgart gennemgik det fremsendte bilag. 
Side 1: Punkt C1 skal tages op af den kommende internationale koordinator. Peter Lodberg tager i 
den forbindelse kontakt til Eve-Marie Becker. 
Side 2 punkt B1 og B2: En mulighed kunne være et samarbejde med Filosofi og Idéhistorie 
Side 3 punkt B2: Den internationale koordinator inddrages 
Side 4 punkt C3: Punktet tages op på et kommende studienævnsmøde og i BA-udvalget. 
 
Ad 9. KOT-optag*) 
Susanne Vork finder frem til tidligere studienævnsbeslutning vedr. løbende optag eller ej. 
Er sket: Klip fra referat af studienævnsmøde for Teologi d. 20. september 2011 under punkt 6: ”Et 
enigt studienævn besluttede, at der fremover skal lukkes for optagelse pr. 1. september.” 
. 
 
 
 



Ad 10. Projektplan for efterårets implementering af studieaktivitetsprojekter 
Punktet tages op igen efter sommerferien. Lars K. Bertelsen inviteres til at deltage under behandling 
af punktet. 
 
Ad. 11. Aftagerpanel 
Følgende personer indstilles til at deltage i aftagerpanelet: 
Ledere og/eller rekrutteringsansvarlige: 

Poul Henning Bartholin (domprovst i Aarhus) 
Per Buchholdt Andreasen (Præsteforeningen) 
En person fra Landsforeningen af menighedsråd 
Den kommende biskop på Fyn 
 
Dimittender fra uddannelsen: 

Tine Smedegaard Andersen (Gyldendal) 
Kirstine ??? (Eticos) 
Morten Albæk (Vestas) 
Helga Kolby Christiansen (Silkeborg Højskole) 
 
Ad 12. Undervisning F13 
Peter Lodberg sender plan over undervisningen i F13 til Liselotte Malmgart senest d. 1. september 
2012. 
 
Ad 13. RRE*) 
Studienævnet tilsluttede sig ønsket fra Religionsvidenskab. 
RRE overgår dermed til Teologi 
 
Ad 14. Dato for første møde i BA-udvalget 
Første møde afholdes i forlængelse af studienævnsmødet d. 14. august 2012 (studienævnsmøde kl. 
9.15 – 12.00, Frokost 12.00 – 13.00, BA-udvalgsmøde 13.00 – 15.00). 
 
Ad 15 (nyt). Revideret eksamensbekendtgørelse*) 
Studienævnet tilsluttede sig skitsen til høringssvar. 
 
Ad 16 (nyt). Instruktorer 
Der ansættes i alt tre (inkl. en ph.d.studerende) instruktorer til Studium Generale. 
Der ansættes i alt tre instruktorer til introduktionsfaget. 
Der ansættes i alt tre (inkl. en ph.d.studerende) til sprogcaféen. 
 
Ad 17 (nyt). Evaluering af sprogcaféen 
Undervisere, studerende der bruger sprogcaféen samt studerende der ikke bruger sprogcaféen er 
enige om følgende: 
Initiativet er vældig godt, men for få studerende benytter sig af det. 
Det er vigtigt, at de kommende studerende fra starten ’opdrages’ til at gøre brug af sprogcaféen. 
 
Ad 18 (nyt). Evt. 

- Retningslinjer for BA-projekter med individuel vejledning skal tages op på 
studienævnsmødet i juni måned. 



- Der skal følges op på eksamensprøveordningen for Græsk på studienævnsmødet i juni 
måned. 

- Susanne Vork undersøger, om aftaleskemaerne er tilgængelige på 
eksamenshjemmesiden. (Undersøgt d. 8. maj kl. 17.15: Skemaer ligger på 
eksamenshjemmesiden.) 

 
 
Referent: 
SV 


