Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 19. juni 2012
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, Simon Emil
Koefoed (næstformand), Rebecca Vedersøe Holst, Lærke Færch Ussing (studievejleder), Susanne
Vork (referent)
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart (studieleder), Marlene Tønnesen
(uddannelseskonsulent)
Fraværende uden afbud: Anna Bank Jeppesen
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. Introduktion til Kandidatuddannelsen
9. B-prøver
10. Frafald*)
11. Retningslinjer for BA-projekter med individuel vejledning
12. Dato for aflevering af BA-projekter
13. Eksamensprøveordning for Græsk
14. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 14: BA-reeksamen
Nyt punkt 15: Forsideskema
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Referatet blev godkendt
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
a) Eve-Marie Becker er udpeget som Forskningsprogramleder.
b) Peter Lodberg orienterede om, at ”Teologiens døgn” nu er blevet evalueret. På baggrund af
evalueringen er det besluttet, at ”Teologiens døgn” afholdes hvert år de kommende fem år.
Næste gang er d. 5. – 6. april 2013.
c) Forslag til aftagerpanel er sendt til dekan Mette Thunø. Aftagerpanelet er endnu ikke nedsat,
da det er besluttet, at aftagerpanelerne først træder i funktion pr. 1. november 2012.I
d) Peter Lodberg deltager i Arts uddannelsesudvalgsmøde d. 19. juni, hvor man bl.a. skal
drøfte dekanatets initiativer vedr. studieaktivitet samt evaluere UFU-dagen d. 30. maj 2012.
e) Jubilæums-/flyttefesten er flyttet til d. 21. september 2012.
Ad 4. Orientering v/studielederen
Punktet udgik, da studieleder Liselotte Malmgart var fraværende.

Ad 5. Nyt fra studievejledningen
a) Lærke Færch Ussing er efter endt orlov tilbage som studievejleder
b) Rusprogrammet er færdigt og sendt til trykning.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
Intet nyt.
Ad 7. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 23.maj og d. 6. juni blev gennemgået.
Ad 8. Introduktion til Kandidatuddannelsen
Der er kommet en opfordring fra Arts til at afholde særlige introduktionsforløb af en uges varighed
for nye kandidatstuderende.
Der var i studienævnet enighed om, at da der på kandidatuddannelsen ikke kommer studerende fra
andre fag, vil en uges introduktionsforløb være alt for langvarigt.
Peter Lodberg og studievejlederne finder et tidspunkt i uge 37, hvor de nye kandidatstuderende kan
bydes velkomne og kort blive introduceret til kandidatuddannelsen.
Ad 9. B-prøver
Studienævnet skal i forbindelse med gennemgangen af studieordningen for bacheloruddannelsen
også se på B-prøverne.
Ad 10. Frafald
Den fremsendte rapport blev gennemgået.
Det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder spørgeskema til studerende, der er
begyndt på bacheloruddannelsen i 2010, 2011 og 2012 m.h.p. afklaring af årsager til frafald.
Spørgeskemaet skal udformes, så det bliver muligt at undersøge en evt. sammenhæng mellem
frafald og prioritering af valg af uddannelsen.
Ad. 11. Retningslinjer for BA-projekter med individuel vejledning
Der er behov for præcisering af retningslinjerne vedr. f. eks. opgaveformulering, formelle krav,
berettigede krav til vejleder og vejledning samt vejleders opgaver.
Forskellige forslag og muligheder blev kort drøftet, og spørgsmålet om retningslinjer tages op i
forbindelse med gennemgangen af studieordningen for bacheloruddannelsen.
Ad 12. Dato for aflevering af BA-projekter
Hovedparten af uddannelserne på Arts ønsker, at 18. maj hhv. 18. december fremover skal være
faste afleveringsdatoer for BA-projekter.
Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved at ’følge trop’, da en ændring af
afleveringsdatoerne bl.a. vil kræve en omorganisering af undervisningen.
På baggrund af diskussionen besluttede studienævnet at følge Arts-beslutningen fra og med F13.
Ad 13. Eksamensprøveordning for Græsk
Det omdelte forslag blev diskuteret, og diskussionen affødte visse spørgsmål.
Jan Dochhorn afklarer disse spørgsmål med Svend Fodgaard, som inviteres til at deltage under
behandling af punktet på studienævnsmødet d. 21. august 2012.
Først derefter vil der blive truffet en beslutning.

Ad 14 (nyt). BA-reeksamen
Punktet tages op i forbindelse med gennemgangen af studieordningen for bacheloruddannelsen.
Ad 15 (nyt). Forsideskema
Forsideskemaet skal laves om.
Der mangler bl.a. en vejledning, og der er ikke mulighed for at anføre opgavetitel.
Ad 16. Evt.
- Kommende møde er flyttet til 21. august kl. 9.15 – 15.00 (9.15 – 12.00 er
studienævnsmøde, 12.30 – 13.00 er møde vedr. studieordningen for
bacheloruddannelsen).
- Studienævnsmedlemmerne skal sende liste over tidspunkter, hvor studienævnsmøder
ikke kan ligge, til Susanne Vork, som så prøver at finde mulige tidspunkter for øvrige
studienævnsmøder i E12.
Referent:
SV

