
Referat af 
Studienævnsmøde – Teologi d. 15. februar 2012 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater*) 
3. Valg af stedfortræder for studienævnsformand 
4. Meddelelser 
5. Nyt fra studievejledningen 
6. Nyt fra Teolrådet 
7. Dispensationer*) 
8. Rapport: Hvad bliver der af de studerende på Pastoralseminarierne?*) 
9. Angående sagsbehandling på ARTS*) 
10. Hjemmeside – Teologi 
11. Teologiens døgn d. 13. – 14. april 2012 
12.  Prøveordninger - eksamen 
13. Evaluering E11 
14. Drøftelse af årshjul 
15. ”B”-prøver 
16. Evt. 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Mødedatoer F12 tages op under punkt 3. 
Evaluering af tysk for teologer tages op under punkt 13. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat*) 
Referaterne blev godkendt 
 
Ad 3. Valg af stedfortræder for studienævnsformand 
Jan Dochhorn blev valgt. 
Nye mødedatoer for studienævnet F12: 
Tirsdag d. 20. marts kl. 9.15 – 12.00 
Tirsdag d. 17. april kl. 9.15 – 12.00 
Tirsdag d. 8. maj kl. 9.15 – 12.00 
Tirsdag d. 17. juni kl. 9.15 – 12.00 
 
Ad 4. Meddelelser 

a) Peter Lodberg orienterede om, at Ole Davidsen og Else Marie Wiberg Petersen har sagt ja til 
at blive medlemmer af review-panelet m.h.t. ansøgninger til FKK (Forskningsråd for Kultur 
og Samfund). 

b) Carsten Bach-Nielsen er VIP- repræsentant i biblioteksudvalget. 



c) Else K. Holt er VIP-medlem for Teologi i såvel hus- som flytteudvalget. Peter Lodberg 
undersøger, hvor langt flytteudvalget er med planerne. 

d) Lektie-/studiecaféen er nu startet. De fysiske rammer skal drøftes, da et godt miljø ønskes 
etableret. 

e) Arts uddannelsesudvalg (Marianne Ping Huang, tre studieledere samt 
studienævnsformændene) holdt møde d. 13. februar, hvor bl.a. centraliseringen af 
rusintroduktionen blev drøftet. Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved den nye 
introduktionsstruktur. 

f) D. 30. maj afholdes temadag for studienævnsmedlemmer. 
g) Vedr. akkreditering af kandidatuddannelsen: Studienævnet tilsluttede sig Peter Lodbergs 

forslag om at anbefale det samme kernefaglige medlem samt samme aftagerrepræsentant og 
studenterrepræsentant som sidst. 
  

Ad 5. Nyt fra studievejledningen 
a) Programmet for U-days er færdigt. Teologi, Arabisk- og Islamstudier samt Filosofi holder 

fælles oplæg om lørdagen i Søauditorierne. 
b) Der har været visse problemer i forbindelse med afvikling af reeksamen Det blev 

understreget, at eksamensperioden skal kunne afvikles uden praktiske gener. Endvidere bør 
reeksamen ikke ligge så tæt på den ordinære eksamen, som det var tilfældet i E11-
eksamensperioden. Der skal sikres bedre information – bl.a. om hvem der er ’bagstopper’ i 
tilfælde af sygdom på eksamenskontoret. 

 
Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

a) Teolrådet afholdt generalforsamling i dag (15. februar). Jens Skønager blev genvalgt som 
formand. 

b) Teologi har to repræsentanter (Simon Jylov og Christian Grosvig) i Artsrådets 
forretningsudvalg 

c) Fredag d. 17. februar mødes repræsentanter for Teolrådet (Jens Skønager og Rebecca 
Vedersøe Holst) med dekan Mette Thunø for at drøfte centrale spørgsmål – bl.a. i 
forbindelse med den forestående flytning til Nobelparken. 

 
Ad 7. Dispensationer*) 
Listerne fra FU-møderne d. 18. og d. 31. januar blev gennemgået. 
 
Ad 8. Rapport: Hvad bliver der af de studerende på Pastoralseminarierne?*) 
Rapportens hovedpunkter blev drøftet. Bl.a. fremgår det af rapporten, at Teologi på AU er 
’storleverandør’ til embeder i folkekirken. 
 
Ad 9. Angående sagsbehandling på ARTS*) 
Studienævnet tilsluttede sig den procedure, der er beskrevet i det fremsendte bilag. 
 
Ad 10. Hjemmeside – Teologi 
Det er pt meget vanskeligt at finde de gamle hjemmesider for Teologi (f.eks. Teolrådets 
hjemmeside). Der arbejdes på at sikre en langt større tilgængelighed og synlighed. 
 
Ad 11. Teologiens døgn d. 13. – 14. april 2012 
Hele området omkring Domkirken, Kvindemuseet, Katedralskolen, Café Hack og Øst for Paradis 
bliver inddraget. Der vil bl.a. blive afholdt U-2 koncert/gudstjeneste i Domkirken om natten, der vil 



være foredrag (om Kierkegaard og Løgstrup) på Café Hack, og der vil blive spillet Clint Eastwood-
film i Øst for Paradis. 
Arrangementet strækker sig fra d. 13. april kl. 17.00 til d. 14. april kl. 17.00. 
Programmet udsendes 1. marts. 
Gymnasier og højskoler vil være blandt de inviterede. 
Studerende på Teologi opfordres til at deltage. 
Studienævnet gav udtryk for stor glæde over et sådant arrangement. 
Peter Lodberg, Anna Bang Jeppesen og Simon Emil Koefoed arbejder videre med planerne. 
 
Ad 12. Prøveordninger – eksamen 

a) Prøveordningen med brug af PC i forberedelsestiden i forbindelse med mundtlig eksamen 
gøres til en permanent ordning. 

b) Endelig beslutning vedr. de øvrige prøveordninger tages på et senere studienævnsmøde i 
F12. 

 
Ad 13. Evaluering E11 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
Ad 14. Drøftelse af årshjul 
To spørgsmål blev rejst: 

a) Skal studienævnet indkalde til orienterende møde for studerende i F12? Svaret var et klart 
ja. Der indkaldes derfor til semestermøde d. 14. marts 2012 kl. 12.00 – 13.00. Studienævnet 
vil bl.a. orientere om studienævnets arbejde, den forestående flytning til Nobelparken og den 
nye kandidatstudieordning. 

b) Hvordan skal flytningen til Nobelparken markeres? Det blev besluttet at afholde en 
kombineret semesterstarts- og indflytterfest i september – meget gerne i samarbejde med 
Religionsvidenskab og festforeningen. Der blev nedsat et planlægningsudvalg bestående af 
Peter Lodberg, Anna Bank Jeppesen og Bettina Franch. 

 
Ad 15. ”B”-prøver 
Peter Lodberg og Susanne Vork udarbejder til kommende møde et forslag til, hvordan B-prøver kan 
afholdes. 
 
Ad 16. Evt. 
Intet. 
 
Referent: 
SV 


