Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. april 2012
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn (fra kl. 9.40), Liselotte Malmgart
(studieleder), Marlene Tønnesen (uddannelseskonsulent), Simon Emil Koefoed (næstformand),
Anna Bank Jeppesen, Rebecca Vedersøe Holst, Bettina Franch (studievejleder), Susanne Vork
(referent)
Fraværende: 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. Eksamen i NT 1
9. Prøveordning – Græsk 2
10. Bachelorstudieordning (indledende manøvre)
11. Øget studieaktivitet
12. Rapport fra censorformandskabet*)
13. Fælles procedure for praktik*)
14. Procedure ved forsinkelsessamtaler
15. Flytning og semesterstart
16. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Referatet blev godkendt
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
a) Peter Lodberg udtrykte stor tak til de studerende for indsatsen i forbindelse med” Teologiens
døgn”. Planlægningsgruppen er tilfreds med projektets forløb og mødes inden længe m.h.p.
at drøfte et nyt ”Teologiens døgn” i 2014. Planlægningsgruppen vil bl.a. overveje en
kommende PR-strategi. Planlægningsgruppen udvides formentlig med repræsentanter for de
studerende.
b) Der er overvejelser om at tilknytte Religiouse Roots of Europe (RRE) til studienævnet for
Teologi. Punktet tages op på næste møde.
c) Der er overvejelser om at udbyde en Masteruddannelse i forlængelse af
bacheloruddannelsen ”Kristendom, kultur og kommunikation”.
d) Spørgsmålet vedr. efteruddannelsesudbud tages op, når det nye aftagerpanel er etableret..
e) På lærermødet var der enighed om, at rejsemålet for næste store ekskursion er IsraelPalæstine. Ekskursionen vil finde sted E13. Planlægningsgruppen udgøres af Kasper Bro
Larsen, Else K. Holt og enten Else Marie Wiberg Pedersen eller Anders-Christian Lund
Jacobsen.

f) Der udsendes en åben invitation til Teologis kombinerede 70års- og flyttedagsfest.
g) Liselotte Malmgart og Peter Lodberg mødes i uge 17 med George Hinge fra Klassiske
Filologi m.h.p. fremtidige samarbejdsmuligheder.
Ad 4. Orientering v/studielederen
a) Teologis to sommerskoleudbud er indstillet til dekanen til oprettelse. De vil indgå i
kursuskataloget for E12 med mulighed for tilmelding i den ordinære
undervisningstilmeldingsperiode.
b) Ønske om ændring af procenter vedr. optagelseskvoter: Har ikke den store betydning for
Teologi, i og med Teologi har frit optag.
c) Procedure ved eksamenssnyd: Liselotte Malmgart uddelte en ny-produceret pjece.
Uddannelsesjuridisk service (UJS) overtager behandling af snydesager. UJS har gjort
opmærksom på, at det er studielederen, der afgør dispensationssager i forbindelse med
tidsfrister.
d) Det er studielederen, der tager stilling til holdoprettelse.
e) Studienævnets budgetramme (f. eks. ramme for tilskud til studerendes rejser) for 2013
kendes endnu ikke.
Ad 5. Nyt fra studievejledningen
a) Alle dispensationsansøgninger skal afleveres til studiecenter Arts.
b) Det skal overvejes, hvordan studienævnets beslutninger bedst formidles til underviserne.
c) Årsagen til det forholdsvis lave fremmøde til undervisningen i DO 1 og LA 1 bør
undersøges nærmere.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
a) Næste møde finder sted d. 18. april 2012 og har orientering fra div. nævn og udvalg på
programmet.
b) Prodekanen har udtrykt tilfredshed med Teologis rusintroduktion. Teologis ønske vedr.
tutorer er imødekommet.
Ad 7. Dispensationer*)
Listen fra FU-mødet d. 20. marts blev gennemgået.
Ad 8. Eksamen i NT 1
Punktet er uaktuelt – jf. referat af sidste møde.
Ad 9. Prøveordning – Græsk 2
Jan Dochhorn fremlagde Svend Fodgaard Jensens forslag vedr. prøveordning for eksamen i Græsk
2. Forslaget blev diskuteret. Jan Dochhorn orienterer Svend Fodgaard Jensen om de fremlagte
synspunkter. Punktet tages op igen på næste møde. Underviserne i Græsk og Latin inviteres til
studienævnets juni-møde.

Ad 10. Bachelorstudieordningen (indledende manøvre).
Der nedsættes et udvalg m.h.p. revision af studieordningen for bacheloruddannelsen. Peter Lodberg
og Susanne Vork ser på møde-muligheder.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. februar 2013.

Ad. 11. Øget studieaktivitet
Studienævnet og lærergruppen skal se på muligheder for øget studieaktivitet. I forbindelse med
overvejelser om øget studieaktivitet skal der fokus på undervisnings- og eksamensformer.
Ad 12. Rapport fra censorformandskabet*)
Punktet vedr. forhåndsgodkendelser skal drøftes.
Sidste bemærkning under punkt 4 i rapporten skal afklares på mødet d. 23. april 2012 med
censorformandskabet.
Studienævnet noterer sig, at censorformandskabet er yderst tilfreds med niveauet, fagligheden og
eksamensafviklingen på Teologi på AU.
Ad 13. Fælles procedure for praktik*)
Studienævnet tilsluttede sig det fremsendte forslag.
Ad 14. Procedure ved forsinkelsessamtaler
Studienævnet orienterede Liselotte Malmgart om den nuværende procedure samt om Teologis
ønske om at fortsætte denne.
Ad 15. Flytning og semesterstart
Juli er ”store flyttemåned”.
Festudvalget fremlægger på næste møde programmet for 70års- og flyttefesten.
Ad 16. Evt.
- Rejsekontoen bør sættes på dagsordenen for et af de kommende møder
- Forslag om udbredelse af ”komma-kursus”
- Rebecca Vedersøe Holst og Bettina Franch tilbød at stå for evaluering af sprogcaféen.
Referent:
SV

