Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d.19. september 2012
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Liselotte Malmgart (studieleder) Kasper Bro Larsen, Simon
Emil Koefoed (næstformand), Lærke Færch Ussing (studievejleder), Anne Bank Jeppesen, Rebeca Vedersøe
Holst, Svend Fodegaard, Lykke Eeg Hundborg (referent)
Fraværende med afbud: Bettina Franch
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat *)
Meddelelser v/studienævnsformanden
Orientering v/studieleder
Svend Fodegaard kommer og snakker eksamen
Nyt fra studievejlederen
Nyt fra Teolrådet
Dispensationer*)
Evalueringsprocedure*)
Specialeprocedure*)
Eksamensbekendtgørelse*)
Summer School 2013*)
Computer i forbindelse med eksamen
Evalueringsrapport – Teologi – F12
Valgfag og obligatoriske fag på den nye kandidatuddannelse
Undervisningsplan F13
Møder E12
Chef tutorer
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, men der blev tilføjet et nyt punkt ”Cheftutorer” som punkt 17, og et besøg af
Svend Fodgaard som punkt 5.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
a) Der skal afholdes ”Teologiens døgn” d.4-5. april. Peter holder et opstarts møde med Rebecca
angående universitets rolle i ”Teologiens døgn.” Mette Thunø har godkendt, at der bliver brugt af
pengene til studentermedhjælpere til at organisere arbejdet.
Der er forberedelsesmøde d. 4. oktober kl.18, hvor der bliver oprettet arbejdsgrupper til
”Teologiens døgn.”

b) Peter Lodberg orienterede om, at der er indsendt en prækvalifikations ansøgning til at oprette en
ny Cand. mag. Uddannelse ”Diakoni og social innovation.
Ad 4. Orientering v/studielederen
a) Fakultetet ønsker, vi skal diskutere summer school, og at flere af de ordinære kurser muligvis skal
lægges ud som summer school. Det bliver forslået, at undervisningsforberedelsen til bachelor
projektet bliver oprettet som summer school.
b) Der kommer en ny international kandidatuddannelse på RV, ”Cognition and culture.”
c) Studieleder var i færd med at indsamle information om rusintroduktion og studiestart fra
uddannelseslederen mhp forelæggelse på et fælles møde for uddannelsesudvalg Arts og Artsrådet
d. 6 november.
d) Fælles speciale regler: Ideen om fælles frister var opgivet i studienævnet ved Institut for Æstetik og
Kommunikation, så hensigten var nu at nøjes med fælles blanketter.
e) Orientering i forlængelse af det seneste uddannelsesledermøde: Mht. økonomi vil der blive
oprettet en aktivitets konto for studienævnet, og studieleder foreslår derfor, at der nedsættes et
fælles aktivitetsudvalg for begge studienævn.
f) I forlængelse af dialogmøder mellem instituttet og administrationen: Studieleder indsamler ønsker
om fagspecifikke hjemmesider beregnet på rekruttering af udenlandske studerende med henblik på
en løsning sammen med AU kommunikation – dvs. svar på spørgsmål som: Hvilken slags
information skal siderne indeholde? Hvordan sikres opdatering?
g) Fra Uddannelsesudvalg Arts (UUA):
- Prækvalifikationsskemaer for fire af studienævnets projekterede nye uddannelser var
videresendt til godkendelse i næste led i processen, det tværgående uddannelsesbånd.
- Der kommer en ny international bacheloruddannelse som er et samarbejde mellem filosofi og
politisk teori og etik.
- Praksis vedrørende dispensationer for frister for tilmelding til undervisning og eksamen blev
drøftet.
Ad 5. Eksamen i Græsk II
Eksamensformerne til græsk II eksamen blev diskuteret. Der blev lavet en afstemning, og forslag II blev
vedtaget med 5 stemmer mod 1 stemme på forslag I. Eksamensformen bliver således en 6-7 linjer ukendt
græsk tekst med en times forberedelse, 40 siders undervisningspensum og 20 siders fri pensum som
træning til eksamen. Kaspar Bro Larsen stemte i mod forslaget.
Ad 6. Nyt fra studievejlederen
Bettina er sygemeldt, og hendes træffetider er afmeldt indtil den 5. november. Lærke forsøger at dække
hendes timer.
Ad 7. Nyt fra Teolrådet
a) Teolrådet havde møde i fredags (d.14.09) hvor de diskuterede den ene af de nye Master
uddannelser.
b) Teolrepræsentanten i Studenterrådet er sygemeldt.
c) Der arbejdes på en faglig dag med fokus på aktuelle kirkepolitiske emner.
d) Teolrådet holder nyt møde i midten af oktober.

Ad 8. Dispensationer

Listerne blev gennemgået.
Ad 9. Evalueringsprocedure
Evalueringsproceduren blev gennemgået. IKS vil udarbejde fælles retningslinjer for evalueringsproceduren.
Ad 10. Specialeprocedure
Specialeproceduren blev gennemgået og diskuteret.
Ad 11. Eksamensbekendtgørelse
Eksamensbekendtgørelsen blev gennemgået.
Ad 12. Summer school 2012
Summer school forslaget blev gennemgået. Der har været utilfredshed blandt de studerende m.h.t.
tilrettelæggelsen.
Ad 13. Computere i forbindelse med eksamen
Brugen af computer til eksamen i Latin blev diskuteret. Punktet tages op på et SN-møde, når emner har
været diskuteret på et lærermøde.
Ad 14. Evalueringsrapport – Teologi – F12
Evalueringsrapport på Teologi blev gennemgået.
Ad 15. Valgfag og obligatoriske fag på den nye kandidatuddannelse
PT bliver udbudt hvert semester, indtil andet bliver besluttet.
Ad 16. Undervisningsplan F13
Undervisningsplanen for foråret 2013 er afleveret og gennemgås af studielederen.
Ad 17. Møder E12
Fredag d.26/10 kl.11.15-14.00
Tirsdag d.27/11 kl.13.15-15.30
Onsdag d.19/12 kl.9.15-12
Mødet i januar planlægges senere.
Ad 18. Evt.
a) Opfordring til studerende på Religious Roots of Europe om at stille op til valg til Studienævnet.
Emnet skal vendes med Jakob Engberg og de studerende fra RRE skal opfordres til at stille op.
b) Der er budt ind på de 42.000kr til studieaktiviteter til:
- Faglig dag
- Højskole arrangement
- Teologiens døgn

c) Det forslås at bruge den gamle Nobelsal som et samlingssted. Lokalet bør også kunne bruges som
frokostrum for ansatte.

Referent:
LEH

