Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 16. august 2016
Til stede: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg, Else K. Holt, Søren Jensen
(næstformand), Simon Jylov, Ida Høyrup, Maria Svane-Christiansen (studievejleder), Liselotte
Malmgart (studieleder) (9.00 – 1015), Jeppe Norskov Stokholm (uddannelseskonsulent), Susanne
Vork Svendsen (studienævnssekretær).
Dagsorden
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15.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat (bilag 1)
Orientering v/studielederen
Meddelelser v/studienævnsformanden
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra de studerende
Dispensationer (bilag 2)
Godkendelse af handleplaner (bilag 3)
Udkast til spørgeskema for SMU2017 (bilag 4, 5 og 6)
Praksis for kursusafvikling på uddannelser under det Teologiske Studienævn (bilag 7)
Ressourcegruppens Idekatalog (bilag 8 og 9)
Beskrivelse af speciale på diakoni (bilag 10)
Studieordning(er) (bilag 11)
SN-møder i E16
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 10 blev flyttet op som nyt punkt 7 og punkt 13 som nyt punkt 8.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referater (bilag 1)
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Orientering v/studielederen
a. 71 ansøgere har i 1. runde sagt ja tak til studieplads på BA-uddannelsen. 39 ansøgere er optaget
på KA-uddannelsen.
b. Fremdrift: Maksimal studietid er nu indført. Der vil blive beregnet individuel maksimal
studietid for alle studerende indskrevet før 1. september 2016.
c. Studielederen ønsker opmærksomhed på, i hvor høj grad det er lykkedes at placere
undervisningen i Nobelparken.
Ad 4. Meddelelser v/studienævnsformanden
a. Kasper Bro Larsen er p.g.a. arbejdspres udtrådt af studienævnet. Else K. Holt er indtrådt i

stedet. Ulrik Nissen takkede Kasper Bro Larsen for arbejdet i studienævnet og Else K. Holt
for at træde til.
b. Det er glædeligt, at en langt højere procentdel af ansøgere i BA-uddannelsen har teologi som 1.
prioritet.

Ad 5. Nyt fra studievejlederne
a. Studievejlederne har mere end nok at se til med både rusintroduktion og introduktion til
kandidatuddannelsen.
b. Informations om fremdriftsreform 2 vil ikke indgå i rusintroduktionen. Der vil i efteråret blive
afholdt særskilt møde om fremdriftsreform 2.
c. Studievejlederne har været noget frustrerede over situationen omkr. 2016-KA-studieordningen.
Det har af gode grunde været umuligt at vejlede studerende, eftersom studieordningen ikke var
offentliggjort.
d. Studievejlederne har endvidere været ramt af tekniske problemer i forbindelse med mailsystemet, hvilket yderligere har vanskeliggjort kommunikationen med studerende.
e. Maria Svane-Christiansen har oplevet, at det stadig er svært for ansøgere/potentielle ansøgere
at gennemskue, om græsk og latin er forudsætningsfag for optagelse. Maria Svane-Christiansen
vil udarbejde ny tekst til studieguidens hjemmeside.
Ad 6. Nyt fra de studerende
a. Såvel studienævnets studenterrepræsentanter som årgangsrepræsentanterne har modtaget
mange henvendelser vedr. (den manglende) KA-2016-studieordningen
b. Mentorordning: Fire mentorer er ansat. De mødes d. 29. august med Søren Jensen, René
Falkenberg og Lena Pradhan.
Ad (nyt) 7. Praksis for kursusafvikling på uddannelser under det Teologiske Studienævn (bilag 7)
Jakob Engberg præsenterede papiret.
Både studenterrepræsentanter, VIP og studieleder udtrykte glæde over papiret, der i høj grad vil
mindske usikkerhed hos de studerende.
Der blev under gennemgangen af papiret foreslået enkelte ændringer, omformuleringer og tilføjelser.
Jakob Engberg sammenfattede resultatet af drøftelserne, og papiret kan derfor udleveres til
underviserne på lærermødet d. 17. august.
Ad (nyt) 8. Studieordning(er) (bilag 11)
Liselotte Malmgart orienterede om processen i perioden slut. maj – midt. august 2016 vedr. KA-2016studieordningen.
Processen har ikke været tilfredsstillende hverken studerende (nuværende som kommende),
studievejledere eller undervisere.
Årgangsrepræsentanterne – som i løbet af sommeren har gjort deres bedste for at besvare spørgsmål fra
studerende og dæmpe frustrationerne – har formuleret en kritik af processen, som er sendt til
studienævnets studenterrepræsentanter.
De studerende finder, det ville være på sin plads, hvis de fik en undskyldning for den uheldige proces.
Et enigt studienævn tilsluttede sig de studerendes kritik og fremsatte ønske om, denne kritik når frem
til de ansvarlige for processen.
KA-2016-studieordningen i øvrigt:
a. Søren Jensen gjorde opmærksom på, at der under studiediagrammet mangler en forklarende
tekst. Søren Jensen sender teksten til Susanne Vork Svendsen, som lægger teksten ind.
b. Ulla Schmidt har fremsendt rettelse til teksten vedr. portfolioeksamen i PT og GT. Rettelsen er
tidligere blevet fremsendt, men er tilsyneladende ikke blevet behandlet. Studienævnet
tilsluttede sig rettelsen – dog med en tilføjelse om at det samlede sidetal er 18 sider. Rettelsen
medfører, at eksamensformen skal ændres fra fri til bunden opgave.

Ad 9. Dispensationer (bilag 2)
Listen fra forretningsudvalgsmødet d. 20. juni blev gennemgået.
En ansøgning til tompladsordningen gav anledning til spørgsmål:
- Kan optagelse på tomplads finde sted, hvis det i svaret til ansøger understreges, at optagelse
udelukkende kan ske på fag, der ikke kræver kendskab (og kundskab) til græsk, hebraisk og
latin?
- Hvis ansøgeren får afslag: Vil studerende, som har fået forhåndsgodkendt fag på TEO, så også
blive afvist?
Spørgsmålene undersøges i samarbejde med EVU.
Ad (nyt) 10. Godkendelse af handleplaner (bilag 3)
Studienævnet noterede sig, at de overvejelser studienævnet selv har haft vedr. studiestartsprøve,
mentorordning o. a. også deles af andre.
Ad (nyt) 11. Udkast til spørgeskema for SMU2017 (bilag 4, 5 og 6)
Studienævnet udtrykte tilfredshed med den foretagne opdeling i kategorier og med noten i forbindelse
med spørgsmålene vedr. stress.
Punktet tages op igen på næste studienævnsmøde.
Ad (nyt) 12. Ressourcegruppens Idekatalog (bilag 8 og 9)
Studienævnet konstaterede, at det er rart med et katalog, hvor man ’kan se sig selv’.
Idékataloget er et godt stykke arbejde med gode overvejelser om bl.a. specialevejledning og
bachelorprojektundervisning på hold (i stedet for individuel vejledning).
Der er ligeledes gode overvejelser omkr. eksamen og censur.
Idékataloget skal anvendes, når bachelorstudieordningen skal gennemgås.
Ad (nyt) 13. Beskrivelse af speciale på diakoni (bilag 10)
Det fremsendte forslag blev vedtaget med virkning pr. 1. september 2016.
Ad 14. SN-møder i E16
Onsdag d. 14. september kl. 12.30 – 15.30
Fredag d. 14. oktober kl. 12.30 – 15.30
Mandag d. 14. november kl. 14.15 – 16.00
Onsdag d. 14. december kl. 12.30 – 15.30
Ad 15. Evt.
Intet
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