
Referat af 
Studienævnsmøde – Teologi d. 20. marts 2012 

 
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, Liselotte 
Malmgart (studieleder), Marlene Tønnesen (uddannelseskonsulent), Lena Padhran (Information og 
vejledning), 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. Meddelelser v/studienævnsformanden 
4. Orientering v/studielederen 
5. Nyt fra studievejlederen 
6. Nyt fra Teolrådet 
7. Dispensationer*) 
8. Fakultetsstipendier efter Den Faglige Udviklingsproces*) 
9. Kvalitetssikring af internationale ansøgere*) 
10. Kommissorier UFU samt UUA*) 
11. Flytning og semesterstart 
12. Teologiens døgn d. 13. – 14. april 2012 
13.  Prøveordninger – eksamen 
14. Ekskursion 2013 
15. Evaluering E11 
16. ”B”-prøver 
17. Tilføjelse til bedømmelse af speciale*) 
18. Evt. 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat*) 
Referatet blev godkendt 
 
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a) Genakkreditering af kandidatuddannelsen: Rapporten skal kun forholde sig til de oprindelige 
kritikpunkter. 
Studievejleder Bettina Franch sender årgangsmail ud til studerende, der vil søge ind på 
kandidatuddannelsen pr. 1.9.2012 samt til den kommende årgang kandidatstuderende, så de 
er orienterede om den nye kandidatuddannelse. 

b) Repræsentanter for studienævnet afholdt d. 14. marts orienteringsmøde for de studerende. 
Simon Emil Koefoed orienterede bl.a. om studienævnsarbejdet. Endvidere blev der 
orienteret om den forestående flytning og om den mulige ekskursion i 2013. Ca. 25 
studerende deltog. Traditionen med et sådant møde skal fortsætte. 

c) Der er pr. 1. februar 2012 sket en ændring i Universitetsloven, som betyder, at 
studienævnsformandens stemme ikke længere er udslagsgivende i tilfælde af paritet ved 
afstemninger i studienævnet. 



d) Peter Lodberg sender link til studieguiden til alle studienævnsmedlemmer, som bedes læse 
teksten vedr. Teologi igennem. Tilbagemelding til Peter Lodberg senest d. 10. april. 

e) Peter Lodberg og Bjarke Paarup mødes d. 21. marts – bl.a. vedr. evt. ny-ansættelser på 
Teologi. 

f) Rusintroduktion: Der er i studienævnet enighed om, at kontinuitet skal sikres, men at der 
samtidig skal være en vis ’spredning’ af f. eks. tutorjobs, så mange studerende får mulighed 
for at prøve kræfter med et sådant job. Emnet tages op straks i det kommende semester. 

 
Ad 4. Orientering v/studielederen 

a) Der har hersket en vis usikkerhed m.h.t. aflønningen af instruktorerne i sprogcaféen. I 
forbindelse med propædeutiske sprog aflønnes for 40 minutters forberedelse pr. time – i 
forbindelse med øvrige sprog er aflønningen 1½ time pr. time. Latin og græsk er 
propædeutiske sprog, men hebraisk er ikke. Spørgsmålet skal afklares inden næste 
ansættelsesfase. 

b) Studielederen og Mette Thunø afholdt d. 9. marts møde om bl.a. studieaktivitet. D. 28. marts 
mødes begge med Arts UFUernes studenterrepræsentanter om samme emne. Resultatet af 
mødet tages op på kommende studienævnsmøde. 
 

Ad 5. Nyt fra studievejledningen 
a) U-days gik fint. Megen ros fra de fremmødte til arrangørerne. 
b) Studievejlederne på ’gl. TEO’ har afholdt fælles møde med Lena Padhran og Jesper Sølund 

om bl. a. ansættelsesforhold. 
c) Der skal reklameres mere for sprogcaféen. Peter Lodberg vil opfordre underviserne til at 

henvise de studerende til sprogcaféen. 
d) Bettina Franch indkalder de 1.årsstuderende til orienteringsmøde om 1.årsprøven. 

 
Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

a) Mødet(nævnt på sidste studienævnsmøde) mellem Jens Skønager, Rebecca Vedersø Holst 
og Mette Thunø fandt sted d. 17. februar. De studerende afventer svar på visse spørgsmål, 
der blev nævnt på mødet. 

b) Teolrådet afholdt møde d. 22. februar. Simon Jylov er næstformand og Christian Gosvig er 
kasserer. 

c) Sofie Lønne Hundebøl er studenterrepræsentant i biblioteksudvalget. 
d) Teorådet bakker op om ”Aktion Arts”. 
e) Teolrådet bakker godt op om Teologiens døgn. 
f) I næste nummer af ”Figenbladet” præsenterer Teolrådet sig i en artikel. 
g) Næste møde afholdes d. 28. marts. 

 
Ad 7. Dispensationer*) 
Listerne fra FU-møderne d. 15. og d. 29. februar blev gennemgået. 
 
Ad 8. Fakultetsstipendier efter Den Faglige Udviklingsproces*) 
Studienævnet tilsluttede sig notatet. 
 
Ad 9. Kvalitetssikring af internationale ansøgere*) 
Studienævnet tilsluttede sig notatet. 
 
 



Ad 10. Kommissorier UFU samt UUA*) 
Kommissoriet vedr. UFU fortolkes således, at den eksisterende praksis, hvor uddannelseslederen 
indkalder til møde med undervisningsteams, bibeholdes. 
Kommissoriet vedr. UUA: Studienævnet tilsluttede sig kommissoriet. 
 
Ad. 11. Flytning og semesterstart 
Flytning: Undervisernes kontorer skal være pakket ned senest d. 25. juni. Flyttekasserne vil blive 
opmagasineret til d. 31. juli. 
Biblioteker vil ikke være tilgængeligt i perioden 9. juli – 20. juli. Simon Emil Koefoed laver opslag, 
så de studerende er orienterede om lukningen. 
Semesterstart: Flytningen markeres (om muligt d. 14. september) på følgende vis: 

- Gudstjeneste i Johanneskirken 
- Kaffe i foyeen 
- Fagligt arrangement 
- Pøler på grillen 
- Aftenfest 

 
Ad 12. Teologiens døgn d. 13. – 14. april 2012 
Arrangementet strækker sig fra d. 13. april kl. 19.00 til d. 14. april kl. 19.00. 
Programmet kan læses på hjemmesiden: www.teologiensdoegn,dk 
16 teologistuderende har meldt sig som frivillig arbejdskraft. 
Arts har bevilliget 25.000 kr. til arrangementet. 
 
Ad 13. Prøveordninger – eksamen 

a) Græsk 2: Endelig beslutning tages først, når NT-underviserne har meldt tilbage om 
erfaringer med prøveformen. Punktet tages op på kommende studienævnsmøde. 

b) NT I: Prøveordningen gøres permanent fra og med sommereksamen 2012. 
c) Religionsfag 2: Prøveordningen gøres permanent fra og med sommereksamen 2012. 

I forbindelse med revision af bachelorstudieordningen skal det overvejes, om der bør ligge en større 
fri opgave tidligere i forløbet end det er tilfældet nu. 
 
Ad 14. Ekskursion 2013 
Studienævnet diskuterede for og imod de tre forslag til rejsemål: Israel/Palæstina, Afrika, Kina. 
Der var tilslutning til især Israel/Palæstina som rejsemål i 2013 og Kina som evt. rejsemål i 2015. 
 
Ad 15. Evaluering E11*) 
Den manglende evaluering fra et enkelt fag indskrives i evalueringsrapporten, når evalueringen er 
modtaget. 
Grundbogen til Indføring i teologi bør diskuteres. E11-evalueringen af faget sendes videre til 
kommende underviser. 
Introduktion til studiet af teologi: Underviseren foreslår i evalueringen at de studerende samles på ét 
hold. Idéen afprøves i kommende semester. 
Indføring i teologi samt Introduktion til studiet af teologi tages op både m.h.t. navn og indhold i 
forbindelse med revision af bachelor-studieordningen. 
 
Ad 16. ”B”-prøver*) 
Studienævnet tilsluttede sig det fremsendte forslag. 
 



Ad 17. Tilføjelse til bedømmelse af speciale*) 
Studienævnet tilsluttede sig det fremsendte forslag. 
 
Ad 18. Evt. 
Fristen for ansøgning til kandidatuddannelsen skal på info-skærmen. 
Evaluering af sprogcaféen skal huskes. 
Punkter til næste møde: 

- Prøveordningen m.h.t. Græsk 2 
- Bachelorstudieordningen 
- Øget studieaktivitet 

 
Referent: 
SV 


