
Referat af  

Studienævnsmøde – Teologi d. 16. december 2014 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Kasper Bro Larsen, Ulrik 

Nissen, Liselotte Malmgart (studieleder) (til kl. 10.00), Simon Jylov (næstformand), Søren Jensen, 

Julie Bostrup, Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Susanne Vork (referent).  

Fraværende med afbud: Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat*) 

3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

4. Orientering v/studielederen 

5. Nyt fra studievejlederne 

6. Nyt fra Teolrådet 

7. Dispensationer*) 

8. Beslutning vedr. progressionskrav 

9. Initiativer/reaktioner på studiemiljøundersøgelsen 2014*) 

10. Aktiv, tilfredsstillende deltagelse – formulering af krav v/B-prøve*) 

11. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 11: Møde med aftagerpanel d. 19. januar 2015 

Nyt punkt 12: Ansøgning vedr. pensum i Bibelkundskab 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a) Tak for en god julefest 

b) Lektorat i Praktisk Teologi er slået op med ansøgningsfrist d. 2. januar 2015. Forventes 

besat inden sommer. 

c) Pt er eneste udestående m.h.t. ansættelse et adjunktur i diakoni, som ønskes besat om to år. 

d) Den 4. december blev der afholdt lærermøde for diakoni. Underviserne er enige om, at en 

fælles diakonal-teologisk identitet er ved at blive etableret blandt de studerende. 

Uddannelsen har modtaget 150.000,- kr. fra Fonden for Entreprenørskab til udvikling af 

uddannelsen. 

e) Den 17. december afholdes der lærermøde. Temaet er ”Pædagogisk praksis på 

uddannelsen”. 

f) Torsdag d. 8. december mødes Liselotte Malmgart, Peter Lodberg og Ulrik Nissen med 

repræsentanter fra Menighedsfakultetet vedr. dimensionering. 

g) Den 4. februar 2015 afholdes semesterstartsdag. Ulla Schmidt holder tiltrædelsesforelæsning 

(”Praktisk teologi som empirisk teologi”). Tiltrædelsesforelæsningen efterfølges af en 

reception. 

h) ”Teologiens Døgn” afholdes ikke i 2015 og 2016. 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 



a) I januar 2015 ophænges store (5 x 11 meter) bannere i Nobelparken. Bannerne skal 

tydeliggøre, hvilke uddannelser der ’bor’ hvor. 

b) Underviserne på teologi skulle nu have fået adgang til Blackboard. De studerende får 

adgang d. 6. januar 2015. 

c) Vedr. dimensionering: De kommende tre år kan 39 studerende pr. år optages på 

kandidatuddannelsen. Hvis flere har retskrav på optagelse, optages de. 

På bacheloruddannelsen er det fortsat en vis usikkerhed om, hvor mange der må optages 

sommeren 2015. Usikkerheden skyldes en manglende afklaring af, hvilket tal der er 

udgangspunkt for dimensioneringen: Optagelsestallet 2013 eller tilgangstallet 2013. 

I første omgang var udmeldingen, at teologi (BA) skulle reduceres med to. Dette tal er nu 

ændret til fire, men der er fortsat plads til det normale optag. 

d) Liselotte Malmgart orienterede om problematikken med BA-studerende fra 

Menighedsfakultetet. 

e) Før der er afklaring på, hvad evt. tilgang betyder for optagelsestallet sommeren 2015, skal 

alle uddannelser være varsomme med at modtage overflyttere. 

f) Religious Roots of Europe er omfattet af dimensioneringen. Dette forsøges ændret, da det 

skyldes en fejl i forbindelse med oprettelse og registrering af uddannelsen. 

g) På religionsvidenskab har man udarbejdet et fælles undervisningsforløb i BA-projekt. 

Teologi kan overveje noget tilsvarende. 

 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

a) Diakoni var repræsenteret på kandidatdagen d. 25. november. Da der kun kom ganske få 

henvendelser, bør det overvejes, om ressourcerne kan bruges bedre på anden vis. 

b) Studievejlederne modtager mange henvendelser vedr. fremdriftsreform og dimensionering. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet 

Indretning af lokaler (”Vandhullet” og Axis Mundi) er på programmet. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 17. november og d. 3. december blev gennemgået. 

 

Ad 8. Beslutning vedr. progressionskrav 

Et enigt lærerråd har besluttet at progressionskravene i forbindelse med sprogfagene – og dermed 

også mellem Græsk 2 og NT fagene, Hebraisk 2 og GT fagene samt Latin 2 og DO fagene og KH 

fagene  – bibeholdes. Alle øvrige progressionskrav ophæves. 

Dekanatet skal godkende studieordningsændringen, før den kan træde i kraft. 

 

Ad 9. Initiativer/reaktioner på studiemiljøundersøgelsen 2014*) 

a) Underviserne opfordres til større kontakt med de studerende. 

b) Underviserne opfordres til at give mere respons til de studerende.  

c) M.h.t. faglige hhv. sociale arrangementer: Der skal oplyses bedre om sådanne 

arrangementer. Bedre brug af såvel fysiske som elektroniske opslagstavler. 

d) Mentorordning bør overvejes. Vil formentlig kunne afhjælpe problemer som f. eks. 

ensomhedsfølelse og stress samt lette overgangen fra skole- til studieliv. 

 

Ad 10. Aktiv, tilfredsstillende deltagelse – formulering af krav v/B-prøve*) 

Det fremsendte forslag blev vedtaget. 



Underviserne opfordres til ved et semesters begyndelse at oplyse om krav til aktiv, tilfredsstillende 

deltagelse. 

 

Ad 11 (nyt). Møde med aftagerpanelet d. 19. januar 2015 

Deltagere: Det nye studienævn, studievejledere, studenterrepræsentanternes suppleanter 

Forslag til punkter til dagsorden: 

- Efter- og videreuddannelse 

- Studenterrepræsentanterne og studievejlederne orienterer om tilværelsen som studerende på 

teologi – bl.a. set i lyset af fremdriftsreform og dimensionering 

- Diakoni – de første erfaringer (herunder bedes Christel (suppleant for 

studenterrepræsentanterne samt studerende på diakoni) orientere om uddannelsen set med en 

studerendes øjne) 

- ”Siden sidst” – herunder ophævelse af progressionskrav 

 

Dagen begynder kl. 9.00 med ordinært studienævnsmøde efterfulgt af konstituerende 

studienævnsmøde. 

Kl. 12.00: Frokost med aftagerpanelet efterfulgt af møde med aftagerpanelet. 

 

Ad 12 (nyt). Ansøgning vedr. pensum i Bibelkundskab 

Else K. Holt har ansøgt om dispensation for pensumstørrelse i faget Bibelkundskab. Ønsket er at øge 

pensum med ca. 200 sider som en to-årig forsøgsordning. 

Studienævnet besluttede, at det samlede pensum i en to-årig forsøgsperiode kan forøges med 100 sider. 

De studerende skal orienteres om, at der er tale om en forsøgsordning, og forsøget skal evalueres. 

 

Ad. 14 (nyt). Evt. 

a) Studievejlederne spurgte, om der er fastlagt en dato for semesterstartsfesten i september. 

Svaret var ”nej”, men studievejlederne kan fortsætte planlægningen af hyttetut d. 25. 

september, da semesterstartsfesten ikke kommer til at ligge denne dato. 

b) Kasper Bro Larsen spurgte, hvorfor Teolrådet ikke længere arrangerer faglig dag. 

Svaret var, at der ikke er tilstrækkelig mange studerende, der ønsker at hjælpe med/har tid til 

at engagere sig i sådant arbejde. 

Faglig dag sættes på dagsordenen til studienævnsmødet d. 19. januar 2015. 

 

Ref.: SV 


