Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. marts 2015
Til stede: Ulrik Nissen(studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Jakob Engberg, Søren
Jensen(næstformand), Simon Jylov, Julie Bostrup, Naja Bisgaard Krog(studievejleder), Sita
Marlene Jensen (referent)
Fraværende med afbud: Susanne Vork Svendsen (studienævnssekretær), Kirsten Strunge Larsen
(eksamensadministrationen), Liselotte Malmgart (studieleder), Peter Thuborg
(uddannelseskonsulent)
KUNNE IKKE FINDE TEKST TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN.
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat*)
Meddelelser v/studienævnsformanden
Orientering v/studielederen
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra Teolrådet
Dispensationer *)
Frafald – diakoni*)
Forslag til tilføjelser til 2012-KA-studieordningen v/studievejlederne*)
Ansøgning om økonomisk støtte*)
Forudsætningskrav i forb. med eksamen i Græsk 2 (2007-studieordningen)*)
Udkast til TEO-papir i forbindelse med uddannelseseftersyn*) – bilaget eftersendes
Semesterstatsdag/-fest september 2015
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 blev flyttet op som punkt 3.
Det oprindelige punkt 4 (Orientering v/studielederen) blev slettet, da Liselotte Malmgart ikke var til
stede.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt efter en enkelt præcisering (punkt 15: ”en person fra f.eks. Røde
Kors/Folkekirkens Nødhjælp/Blå Kors” blev rettet til ” Morten Aagaard - leder af Kirkens
Korshær”)
Ad 3 (nyt). Frafald – diakoni*)
Jakob Egeris Thorsen deltog via Skype i behandlingen af dette punkt.

a) Jakob Egeris Thorsen gjorde opmærksom på, at da fire af de 28, der blev optaget på
uddannelsen reelt ikke mødte op ved begyndelsen af 1. semester, er frafaldet på
kandidatuddannelsen i diakoni ikke er så stort. De ikke-fremmødte tæller rent teknisk ikke
som frafald.
b) Studiestartsprøven kan ifølge Jakob Egeris Thorsen være med til at sortere studerende fra, så
frafaldet kan formindskes.

c) Jakob Egeris Thorsen fremhæver Christel Götz’s notat, hvori hun pointerer, at en stor
gruppe på 35-45 år har familie og halvtids- eller deltidsarbejde. Der bør tages hensyn til
denne gruppe ved placeringen af undervisningstimer.
d) Søren Jensen oplyste, at en studerende har efterlyst mere entrepreneurship. Hvordan er
muligheden for at bytte rundt på rækkefølgen af fagene, så man ikke behøver en kirkelig
baggrund for at læse diakoni?
Jakob Egeris Thorsen svarede, at faget ”Organisation, ledelse og frivillighed” placeres først,
og Bibelsk Diakoni til sidst. Man skal huske, at diakoni appellerer til organisationer, som
ofte har en tilknytning til kirken. Eventuelle øvrige ændringer vil først finde sted, når næste
semester er prøvet igennem.
e) Muligheden og behovet for RUS-arrangement på Diakoni blev drøftet. Ifølge Naja Bisgaard
Krogh blev der ikke afholdt et rusarrangement for Diakoni. Christel Götz mener, der ikke er
behov for et rusprogram, der strækker sig over flere dage.
Studienævnet besluttede, at der fremover skal afholdes mindre arrangementer som fælles
morgenmad og fælles middag.
f) Placeringen af undervisningen blev kort drøftet. Af hensyn til studerende, som kommer lang
vejs fra, kunne det være hensigtsmæssigt, hvis undervisningen eksempelvis kunne ligge
tirsdag-torsdag. Ulrik Nissen kontakter Mereta Neubert(undervisningsplanlægger)
vedrørende dette spørgsmål.
Ad 4 (nyt). Meddelelser v/studienævnsformanden
Ulrik Nissen har deltaget i et møde med fakultetsledelsen, dekan og prodekan.
Uddannelseseftersynet fylder meget.
M.h.t. dimensionering: IKS bruger den såkaldte grønthøstermetode, så alle uddannelser
dimensionerer med 30 % det første år. Det er indtrykket, at teologi lige nu og her ikke er så hårdt
berørt af dimensioneringen, men vil blive det på sigt.
Ad 5 (nyt). Nyt fra studievejlederne
a) U-Days er afholdt. Ingen besøgende på standen om lørdagen i Sø-auditorierne.
b) Ved årgangsmødet om studiemiljø for2. årgang på bacheloruddannelsen var der intet
fremmøde. Naja Bisgaard Krogh sætter spørgsmål ved, om de studerende overhovedet har
fået invitationen. Studenterrepræsentanterne oplyste, at de studerende havde set beskeden på
Aula. Naja Bisgaard Krogh foreslog, at de studerende skal guides på Blackboard.
c) Studievejledning har på nuværende tidspunkt fået mange henvendelser mht. optag - især til
uddannelsen i diakoni.
d) Jakob Engberg spurgte, om det er muligt at undersøge, hvor mange studerende med en
bestået BA der ikke er gået videre på kandidatuddannelsen. Man kunne så målrette en
markedsføring af kandidatuddannelsen på både teologi og diakoni til denne gruppe. Jakob
Engberg kontakter Susanne Vork Svendsen vedr. dette spørgsmål.
Ad 6 (nyt). Nyt fra Teolrådet
a) Søren Jensen og Simon Jylov har deltaget i et seminar arrangeret af IÆK, hvor der var
oplæg fra Uddannelsesjuridisk Service og Rådgivning- og Støttecentret samt om SUreformen og dimensioneringen.
Søren Jensen hæftede sig ved definitionen af ”Udsædvanlige forhold” i den strenge juridiske
forstand. Denne definition betyder, at for studerende, som har fået defineret en tilstand før
studiestart, er der ikke tale om udsædvanlige forhold, når studiet er startet.
b) Teolrådet ser ofte dispensationer med ”særlige omstændigheder”.

c) Søren Jensen påpegede, at mange studerende ikke ved, at der i øjeblikket er tale om to
reformer. Der er ikke nok information om Fremdriftsreformen og SU-reformen.
Konsekvensen bliver, at de studerende ikke får søgt ekstra SU-klip i forbindelse med
dispensationen. Studienævnet skal tydeliggøre henvisningen til SU-regler, og minde de
studerende om, at de skal søge ekstra SU-klip. De skal oplyses både i forretningsudvalget og
på hjemmesiden. Det skal samtidig stå på ansøgningsblanketten.
d) Det er en ekstra stressfaktor for en person med psykiske problemer at skulle sende
dokumentation herfor i forbindelse med ansøgningen. Studienævnet blev opfordret til at lave
stående dispensationer og individuelle uddannelsesstudieplaner for studerende, som har fået
dispensation.
e) I forhold til det på seminaret anbefalede, gør teologi det rigtig godt i forbindelse med
dispensationssager.
f) Generelt er problemet gennemsigtighed, og Rådgivningscentret arbejder på et tiltag med at
besøge Studienævnet.
g) Studienævnet beslutter, at Susanne Vork Svendsen skal undersøge muligheden for på
dispensationsansøgningsblanketten at tilføje en sætning, om at det er muligt at søge ekstra
SU-klip, når man har fået dispensation i forhold til normal studieplanen. Samtidig bør
studienævnet overveje at linke til lægebrev/lægeerklæring.
h) Ulrik Nissen eller Susanne Vork Svendsen vil kontakte Rådgivnings- og Støttecentret vedr.
muligheden for at få besøg af repræsentanter herfra på et studienævnsmøde i nærmeste
fremtid.
Ad 7 (nyt). Dispensationer*)
Listerne fra 24. februar og 10. marts blev gennemgået.
Ad 8 (nyt). Forslag til tilføjelser til 2013-KA-Studieordningen v/studievejlederne*)
Studievejleder Naja Bisgaard Krogh påpegede, at det er problematisk, at de studerende må bruge 6
mdr. på Feltprojekt, da det så ikke kan afsluttes, inden det efterfølgende semester begynder..
Forslag: Feltprojektet skal gennemføres på 5 mdr. med to afleveringsfrister 30. juni og 30.
september. Studievejledningen anbefaler også angivelse af pensum-omfang.
Feltprojektet og praktikrapporten blev sammenlignet, og Julie Bostrup gjorde i den forbindelse
opmærksom på, at feltprojektet fylder mere end praktikrapporten, som er på 15 sider med et pensum
på 1000 sider.
Det blev besluttet, at pensum for Feltprojektet skal være 1400 – 1600 sider.
Ad 9 (nyt). Ansøgning om økonomisk støtte*)

Studienævnet har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte til et tværfagligt dagsseminar
planlagt af Kirkeforskningsenheden. Det er et fint arrangement, men studienævnet henviser til, at
der søges ved Forskningsprogrammet v/Eve-Marie Becker.
Ulrik Nissen orienterer ansøgeren.
Ad 10 (nyt). Forudsætningskrav i forbindelse med eksamen i Græsk

2 (2007studieordningen)*)
Naja Bisgaard Krogh informerede om præsenspligten, og om at man ved eksamen trækker en
ukendt tekst.
Studievejlederne anbefalede, at man fjerner præsenspligten fra 2007-ordningen, da man derved
undgår dispensationsansøgninger.

Ad 11 (nyt). Udkast til TEO-papirer i forbindelse med uddannelseseftersyn* - bilaget
eftersendes
a) Til punktet hører også bilag Uddannelseseftersyn, Religious Roots of Europe (RRE) v/Jakob
Engberg. Jakob Engberg orienterede om optag og frafald på RRE. Uddannelse og forskning
hænger sammen med den bevilling, Anders-Christians Jakobsen har fået.
Hvis man påtænker at starte nye uddannelser, kan man med fordel trække på erfaringen fra
RRE.
Mht. beskæftigelse har foreløbig fire RRE-studerende fået ph.d.-stipendier.
b) Søren Jensen foreslog en tretrins køreplan med forretningsudvalg og
temadag/uddannelseseftersyn. Repræsentanter fra administrationen kunne inviteres til at
komme og fortælle om rammerne. Når de er fastlagt, kan der i løbet af efteråret lave deadlines
for de tinge, der skal gennemføres.
Ulrik Nissen svarede, at studienævnet skal være meget opmærksomt på tidsplanen. Da man fra
fakultetet side går hurtig frem, skal der også i studienævnet arbejdes hurtigt, men også
reflekteret og gennemtænkt.
Ulrik Nissen og Søren Jensen udarbejder et konkret papir for Teologi. Papiret diskuteres på
næste møde. Jakob Engberg foreslog, at der på baggrund af papirerne laves et årshjul for
studienævnet.
c) Jakob Egeris Thorsen spørges, om faget Ledelse og Organisering kan integreres i den fleksible
Master.
d) I forbindelse med Religionsteologi bør vi overveje dynamikken på sammensatte hold. Der er
flere udfordringer forbundet med sammenlægning af flere grupper, eksempelvis
generationssammenstød.
e) Problematik i forbindelse med eksamenstilmelding på Kandidaten på Teologi: Valgfriheden
(obligatoriske fag som valgfag og omvendt) gør det meget vanskeligt at administrere fagudbud
og eksamen. Studieadministrationen har kontaktet Ulrik for en mulig løsning.
Naja Bisgaard Krogh understregede, at selv forholdsvis små administrative ændringer ikke
nødvendigvis er små ændringer for de studerende, men kan opfattes som en ny studieordning.
Naja Bisgaard Krogh anbefalede, at punktet tages op på et kommende studienævnsmøde.
Administrative medarbejdere inviteres til at deltage i behandlingen af punktet. Ulrik Nissen
fremlægger endvidere punktet på næste læremøde m.h.p. at få kommentarer, som skal tages
med i overvejelserne.
Ad 12 (nyt). Semesterstartsdag/-fest september 2015

Næste semesterstartsdag/-fest er fastsat til d. 18. september 2015
Simon Jylov foreslog Ole Davidsen som prædikant. Hvis Ole Davidsen ikke kan, spørges René
Falkenberg.
Anders-Christian Jakobsen blev foreslået som forelæser til den faglige del af arrangementet.
Ulrik Nissen nævnte muligheden for en oplægsholder/forelæser udefra.

Ad 13 (nyt). Evt.
Intet.

Ref.: Sita Marlene Jensen/SV

