
Referat af  
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. marts 2014 

 
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Simon Jylov (næstformand), Søren 
Jensen, Kirstine Rasmussen (suppleant for Julie Bostrup), Rikke Amalie Vestergaard 
(studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent), 
Susanne Vork (referent) 
Fraværende med afbud: Carsten Bach-Nielsen, Julie Bostrup, 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. Evalueringsrapport*) 
9. Forretningsorden*) 
10. Lukning af studieordninger 
11. Evt. 

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

1. Der afholdes – i samarbejde med religionsvidenskab - årsfest d. 26. september. 
Peter Lodberg reserverer auditoriet i Nobelparken. 
Forslag til dagens program kan sendes til Peter Lodberg. 
Punktet tages op på kommende SN-møde 

2. Vedr. ny afdelingsstruktur: Bjarke Paarup har meddelt, at officiel udmelding vedr. 
afdelingsledere forventes at komme ca. 1. april. 

3. I forbindelse med besparelser: Der er på IKS afskediget én VIP. 
4. Vilkårene, for at VIP fra BSS kan undervise på uddannelsen i diakoni, er under drøftelse. 

 
Ad 4. Orientering v/studielederen 

1. Uddannelsen i diakoni: 
a. En eksamen skal ændres fra ekstern til intern censur. 
b. For at træne skriftlighed bør en større skriftlig opgave overvejes som eksamensform. 

2. På trods af IKS’ stramme budget er der ingen ændringer i forbindelse med 
rusintroduktionen. 

3. Dekanatet fremsender inden længe en studiestartspolitik. 
4. Digital eksamen: 

a. To pilotprojekter på Arts – et i Emdrup og et på Moesgaard 



b. Det er besluttet, at mulighed for at uploade eksamensopgaver vil få fast sluttidspunkt. 
c. De studerende vil kunne se karakterer, så snart alle karakterer for en bestemt eksamen er 

tastet. 
5. Black Board: Tanken var, at alle 1. semesters KA-studerende på IKS pr. 1. september 2014 

skulle tage Black Board i brug. Teologi har imidlertid ønsket, at hele uddannelsen/alle 
studerende på samme tid overgår til brug af Black Board. Dette er blevet bevilliget, og 
teologi overgår derfor til brug af Black Board pr. 1. januar 2015. 

6. Timetælling: Ministeriet har udarbejdet skema (med otte kategorier) med bl.a. definition af, 
hvilke timer der skal tælles. Aktuelt: Planlagte undervisningstimetal E14 og F15 skal for 
udvalgte uddannelser indsendes til ministeriet. Fremover: Alle uddannelser skal hvert år 
tælle og indberette undervisningstimetal. Der skelnes bl.a. mellem undervisning på hold op 
til 40 studerende og på hold med flere end 40 studerende. 

 
Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

1. Bettina Franch har opsagt sin stilling som studenterstudievejleder. 
2. Rikke Amalie Vestergaard er cheftutor for rusarrangementet på teologi 

 
Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 
”Vandhullet” er nu nyindrettet. 
 
Ad 7. Dispensationer*) 
Listerne fra FU-møderne d. 12. februar og d. 25. februar 2014 blev gennemgået. 
 
Ad 8. Evalueringsrapport 

a. Der er enighed om, at der bør udarbejdes nyt materiale til undervisningen i ”Indføring i 
teologi”. 

b. Peter Lodberg vil undersøge, om særlige forhold har gjort sig gældende, siden kurset i 
informationssøgning har fået ”dårlige anmeldelser”. 

c. Underviserne på de kurser, der er udvalgt til at rapportere til studienævnet, skal huske at 
indsende en sammenfatning af slutevalueringer. 

d. Underviserne skal ligeledes huske, at to studerende skal underskrive slutevalueringen. 
e. ”Indføring i teologi”: Underviseren gør opmærksom på, at knap 50 % af de studerende, der 

burde følge kurset, følger det. Samme tendens ses i forbindelse med ”Bibelkundskab”. Jan 
Dochhorn vil tale med Jan Dietrich om denne tendens. 

 
Ad 9. Forretningsorden*) 
Det fremsendte bilag blev gennemgået. 
Der var enighed om – i det omfang det er muligt – at følge forretningsordenen for studienævnet for 
IKS. 
Vedr. uddelegering: Studienævnet tilsluttede sig, at uddelegering finder sted. Den endelige 
formulering vedr. uddelegering afventer dog administrationens udspil. 
Vedr. studieordninger: Forslaget skal opfattes som et ønske om, at alle evt. ønsker om 
tilføjelser/ændringer til studieordningerne behandles samlet en gang om året, hvor kvalitetspraksis 
for Arts også skal indgå. Det årlige ’kvalitets-tjek’-møde kan f. eks. være studienævnsmøde nr. to 
hvert efterårssemester. I denne forbindelse blev følgende tilføjelse til forretningsordenen for 
studienævnet for IKS § 3 punkt 1 foreslået: ” at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og 
undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer – herunder vurdere 
om studieordningerne lever op til deres målsætninger”. 



Frederik Langkær inviterede studenterrepræsentanterne til at deltage i møde med repræsentanter for 
studienævnet for IKS vedr. kvalitetspraksis. 
Vedr. ’deling’ af næstformandens opgaver i forbindelse med FU-møder: Følgende tilføjelse til 
forretningsordenen for studienævnet for IKS § 2 stykke 4 eller 5 foreslået:”… samt evt. en 
stedfortræder for næstformanden”. 
 
Ad. 10. Lukning af studieordninger 
På BA: der er 10-11 studerende indskrevet på studieordninger, der ligger før 2007-studieordningen. 
Principielt ønskes disse gamle studieordninger lukket pr. 1. september 2014. De indskrevne 
studerende tages dog op på kommende møde m.h.p. vurdering af meritmuligheder, inden endelig 
beslutning træffes. 
På KA: Susanne Vork undersøger, hvor langt de 34 indskrevne studerende på 2007-KA-
studieordningen er i studieforløbet. Derefter træffes beslutning om lukning/varsling af lukning af 
studieordningen. 
 
Ad 11. Evt. 

1. Søren Jensen orienterede fra mødet d. 11. marts vedr. nye retningslinjer for fredagsbarer og 
festforeninger. Politiets krav: Fredagsbarerne skal hver kunne stille en ansvarshavende/en 
bestyrer samt en person (min. 25 år) med næringsbrev/hygiejnebevis. Festforeninger kan 
tilknytte sig fredagsbarerne. Universitetsledelsens krav: Søren Jensen deltager i et 
kommende informationsmøde. 

2. Referater fra tidligere studienævnsmøder mangler at blive lagt ud på hjemmesiden. 
3. Der afholdes ekstraordinært studienævnsmøde d. 24. marts kl. 10.00 – 11.00 m.h.p. 

studienævnets godkendelse af studieordningen for diakoni. 
 
Ref.: SV 


