Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. januar 2012
Til stede: Peter Lodberg (studieleder), Liselotte Malmgart, Jan Dochhorn, Rebecca Vedersøe Holst
(næstformand), Ole Madsen, Mattias Skat Sommer, Bettina Franch (studievejleder), Susanne Vork
(referent)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat*)
3. Meddelelser
4. Dispensationer
5. Nyt fra Teolrådet
6. Nyt fra studievejledningen
7. Regler for BA-opgaver der ikke indleveres
8. Evaluering af Studienævnets arbejde og idéer til det nye Studienævn
9. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 udgår, da der ikke er afholdt FU-møde siden sidste studienævnsmøde.
Nyt punkt 4: Specialeregler.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev omdelt, gennemgået og derefter godkendt.
Ad 3. Meddelelser
a) Peter Lodberg orienterede om, at han d. 5. januar 2012 sammen med Mette Thunø (Aarhus
universitet) og Jesper Tang Nielsen (studieleder – Teologi – KU) samt Steffen KjeldgaardPedersen (dekan – Teologi – KU) var til møde med folkekirkens biskopper bl.a. vedr. status
på teologiuddannelserne i Aarhus og København.
Biskopperne gav udtryk for, at de ikke ønsker at blande sig i uddannelsernes faglige indhold,
men – som den vigtigste aftagerorganisation for uddannelserne – gerne vil orienteres om
væsentlige diskussioner.
b) Der skal udpeges en VIP-deltager til biblioteksudvalget.
c) Peter Lodberg har deltaget i Pastoralteologisk fagudvalgsmøde.
Pastoralseminariet i Aarhus har udarbejdet en rapport (”Hvad bliver der af de studerende på
pastoralseminarierne?”).
Rapporten vedlægges som bilag til kommende studienævnsmøde.
d) Peter Lodberg har deltaget i møde vedr. Folkekirkens forskningscenter. Det indstilles til
kirkeministeren, at et sådant studie- og forskningscenter oprettes.
e) Der blev d. 11. januar 2012 afholdt ekstraordinært studienævnsmøde for begge studienævn
på ARTS vedr. ansættelse af den kommende studieleder.
Ad 4 (nyt). Specialeregler
Susanne Vork rundsender udkast til formulering.

Ad 5. Nyt fra Teolrådet:
Teolrådet afholder generalforsamling d. 15. februar 2012 kl. 12.30
Ad 6 . Nyt fra studievejledningen
a. UUG-messerne er i fuld gang – de går fint.
b. U-days er under planlægning. U-days finder sted d. 2. marts (Tåsingegade) og d. 3. marts
(Søauditorierne) 2012.
Teolrådet har opfordret fagrådet for Religionsvidenskab til fortsat samarbejde.
Ad 7. Regler for BA-opgaver der ikke indleveres
BA-opgaver, der i forbindelse med vintereksamen 2011/2012 ikke blev indleveret til tiden, følger
de nuværende regler for omprøve.
Peter Lodberg og Bettina Franch orienterer VIP’er hhv. studerende om, at der i forbindelse med
sommereksamen 2012 vil være ændrede regler.
Punktet tages op på kommende møde.
Ad 8. Evaluering af Studienævnets arbejde og idéer til det nye Studienævn
• Kommunikationsveje (f. eks.Facebook samt opslagstavler) skal sikres. Husudvalget
opfordres til at sikre, at der også i Nobelparken vil være teo-opslagstavler
• Det er vigtigt at fastholde åbenhed/tilgængelighed for de studerende.
Ad 9. Evt.
Intet
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SV

