
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 17. april 2013 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, Benjamin 

Würtz Knudsen, Simon Jylov, Bettina Franch (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), 

Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent), Susanne Vork (referent) 

Fraværende med afbud: Eva Elisabeth Houth Nielsen (næstformand), 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. Politik for undervisningsudbud, kursusformater, semestertilrettelæggelse og 

studieaktiviteter*) 

9. Det sociale liv efter flytningen (Simon Jylov) 

10. Studiemiljøprojekter 

11. Fortsat arbejde med BA-studieordning 

12. Ansøgning om KA i diakoni 

13.  Semesterstart september 2013 

14. Næste møde 

15. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat*) 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden  

a) Peter Lodberg takkede alle, der hjalp i forbindelse med ”Teologiens døgn”. Arrangementet 

var bedre besøgt i år end de foregående år. Der afholdes evalueringsmøde d. 19. april. 

Forventningen er, at Teologiens døgn også afholdes i 2014. 

b) Optagelsestal: 19 har – med teologi som 1. prioritet - søgt via kvote 2, hvilket er syv flere 

end sidste ord. Hvis tidligere års forhold mellem kvote 2 og kvote 1 ansøgere også viser sig i 

år, lover det godt for det samlede optagelsestal. 

33 studerende har søgt ind på kandidatuddannelsen. 

c) Peter Lodberg har afholdt møde med CUDIM (Center for Undervisning og Digitale Medier) 

m.h.p. et tilbud om frivillig screening/læsetest for kommende studerende. Tilbuddet kan evt. 

indgå i rusintroduktionen. Tilbuddet er inspireret af et projekt CUDIM har stået for på 

ingeniøruddannelsen i Herning. Det overvejes at udvide tilbuddet, så også kommende 2. 

årgang kan gøre brug af det. 

d) Teologi på AU er repræsenteret på Danske Kirkedage i Aalborg d. 9. – 12. maj. 

e) D. 29. april afholdes møde med censorformandskabet. Peter Lodberg, Liselotte Malmgart og 

Susanne Vork deltager. 



f) Muligheden for stillingsopslag er ved at blive undersøgt. 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
a) Teologi har fået 55.000 kr. bevilliget til studiemiljøprojekter 

b) Der afholdes studentermøde på IKS d. 17. april med bl.a. følgende temaer: 

- Instituttets organisation efter flytningen 

- De fysiske omgivelser efter flytningen 

- Politik for undervisningsudbud m.v. 

c) Liselotte Malmgart har deltaget i en konference i brugen af Blackboard. Pt. er sommeren 

2014 tidshorisont for indførelse af Blackboard på AU. 

d) Kasper Bro Larsen’s summer school oprettes. 

. 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

a) Planlægning af rusintroduktionen er i fuld gang 

b) Studievejledningen på religionsvidenskab er ”barselsramt”. Pr. 1. maj er der kun én (ny) 

studievejleder på religionsvidenskab, hvorfor studievejlederne på teologi har lovet at give en 

hånd med. 

c) Evalueringerne for U-days er nu samlet. Evalueringen af teologi ser nydelig ud. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

a) Simon Jylov omdelte bilag vedr. studiemiljø. Teolrådet ønsker at etablere sociale og faglige 

fora. I den forbindelse orienterede Simon Jylov om følgende tanker: 

- Etablering af ”Teolcaféen” som bl.a. skal give mulighed for kontakt med 

forskningsprogrammerne m.v. Sprogcaféen kan evt. inkluderes i Teolcaféen. 

- Festforeningen er nedlagt. Fremover hører festkomitéen under Teolrådet. 

- Etablering af bogformidling: Der skeles her til konceptet for bogformidlingen på 

historie. Måske skal Teoltryk inddrages – man ser under alle omstændigheder gerne et 

samarbejde med Teoltryk. Forslaget om bogformidling vil blive taget op på lærermøde, 

når idéen er mere udfoldet. 

- Fredagsforelæsninger 

b) Faglig dag var planlagt til d. 24. april, men er flyttet til 30. september. Oplægsholdere, 

lokaler m.v. er på plads. 

c) Den hidtidige rådsstruktur med 11 faste medlemmer ændres til en mere åben struktur. 

d) Elisabeth Fonsmark overtager Simon Jylovs plads i Institutforum. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 26. februar, 12. marts og 3. april blev gennemgået. 

 

Ad 8. Politik for undervisningsudbud, kursusformater, semestertilrettelæggelse og 

studieaktiviteter*) 
Peter Lodberg gennemgik baggrunden for papiret og herefter selve papiret – herunder hvad papiret 

evt. kommer til at betyde for teologi. 

Umiddelbart ser det ikke ud til, at papiret får voldsomme konsekvenser for teologi. 

Bettina Franch meddelte, at introduktion for kommende kandidater er planlagt. Bettina Franch 

sender programmet til Frederik Langkjær, så timerne kan indgå i timeregnskabet. 

Definition af begrebet studieaktivitet kan med fordel udbredes til/blandt de studerende. 

 

 



Ad 9. Det sociale liv efter flytningen (Simon Jylov) 
Simon Jylov uddelte bilag med Teolrådets forslag til fokusområder i forbindelse med det sociale liv 

for studerende. 

Teolrådets ønske er, at Teologi ikke skal skille sig ud, men være en solid enhed med tydelig 

identitet på Faculty of Arts. 

Et af fokuspunkterne er Nobelbiblioteket, som de teologistuderende tilsyneladende ikke bruger. 

Liselotte Malmgart opfordrede til at institutleder Bjarke Paarup kontaktes pr, mail vedr. ønsker til 

biblioteket. 

I forbindelse med de fysiske forhold: Da Nobelsalen hører under administrationschef Ole Jensen – 

ikke under husudvalget – kontaktes Ole Jensen m.h.p. afklaring af muligheder for indretning af 

Nobelsalen. 

Studienævnet tilsluttede sig det omdelte bilag og betragter det som en ’arbejdsplan’. De første 

fokuspunkter er de under punkt 6 nævnte fredagsforelæsninger, biblioteket samt Nobelsalen. 

 

Ad 10. Studiemiljøprojekter 

Liselotte Malmgart understregede, at der skal udarbejdes en begrundet plan for brug af de tildelte 

midler og på sigt en afrapportering. 

Der blev fremsat forslag om indkøb af et antal eksemplarer af Højskolesangbogen. Inden der træffes 

beslutning herom, undersøger Carsten Bach-Nielsen, om det er muligt at ’opstøve’ de 

højskolesangbøger det tidligere teologiske fakultet havde indkøbt. 

 

Ad 11. Fortsat arbejde med BA-studieordning 
Bilag vedr. udkast til nye titler m.v. blev omdelt og diskuteret. 

Det blev foreslået at overveje at bytte om på fagbeskrivelserne for ER1 og ER2 og tilsvarende vedr. 

DO1 og DO2. 

Endvidere blev det foreslået at overveje muligheden for at slå visse 5ECTS-fag sammen. 

Bilaget vil blive drøftet på lærermødet d. 17. april. 

Derefter fortsætter arbejdsgruppen arbejdet med den nye studieordning. 

 

Ad. 12. Ansøgning om KA i diakoni 
Peter Lodberg orienterede om det hidtidige forløb i forbindelse med ansøgningen. Endeligt udkast 

til ansøgning fremsendes til AUs kvalitetssikringsafdeling d. 22. april. 

 

Ad 13. Semesterstart sept. 2013 

Som tidligere vedtaget afholder teologi og religionsvidenskab fælles semesterstart. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Lodberg, Marianne Schleicher og Simon Jylov. 

Rammen for dagsarrangementet skal drøftes i arbejdsgruppen, men for teologis vedkommende 

kunne et forslag være: 

- Gudstjeneste i Johanneskirken 

- Kaffe og rundstykker 

- Fagligt arrangement af ca. en times varighed i Nobelauditoriet 

- Pølser og øl 

- Aftenfest 

Liselotte Malmgart sender Peter Lodberg besked om placeringen af AUs årsfest. 

 

Ad 14. Næste møde 
Tirsdag d. 21. maj kl. 13.00 – 16.00 

 



 

Ad 15. Evt. 
Studienævnets hjemmeside skal opdateres (mødetidspunkter, referater m.v.) 

Der blev udtrykt ønske om at få malet, hvor der er behov for det, på gange og i lokaler, få 

vægudsmykning hængt op o. lign. 

 

Referent: 

SV 


