Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. november 2014
Til stede: Carsten Bach-Nielsen (stedfortrædende studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Ulrik
Nissen, Liselotte Malmgart (studieleder), Simon Jylov (næstformand), Søren Jensen, Julie Bostrup,
Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Naja Bisgaard Krogh (studievejleder), Kirsten Strunge
Larsen (eksamensmedarbejder), Susanne Vork (referent).
Fraværende med afbud: Peter Lodberg (studienævnsformand)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat*)
3. Bæredygtige studieordninger – herunder intern censur*)
4. Gennemgang af studieordninger*)
5. Dimensionering (herunder MF)
6. Orientering v/studielederen
7. Forslag til grænseværdier*)
8. Meddelelser v/studienævnsformanden
9. Nyt fra studievejlederne
10. Nyt fra Teolrådet
11. Diskussion af progressionskrav
12. Dispensationer*)
13. Dispensation fra kravet om tilmelding til 30 ECTS pr. semester*)
14. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Bæredygtige studieordninger*)
Liselotte Malmgart orienterede om baggrunden for det fremsendte bilag (”Notat vedr. retningslinjer
for intern censur på Institut for Æstetik og Kommunikation”).
Teologi opfordredes til at overveje ressourcebesparende eksamensformer.
Det blev kort drøftet, om der kan forventes flere klagesager i forbindelse med opgaver, der evt. kun
bedømmes af én person. Ligeledes blev de studerendes retssikkerhed ved en sådan
bedømmelsesform kort drøftet.
Evt. fastlæggelse af retningslinjer ved intern censur er en ledelsesmæssig beslutning.
Ad 4. Gennemgang af studieordninger*)
Notatet blev gennemgået.
Især punkt 1, 3 og 4 under ”Forslag til emner og problemstillinger….” samt ”Håndtering af
valgfag” blev drøftet.
Ad 5. Dimensionering (herunder MF)
Liselotte Malmgart refererede til artikel i Kristelig Dagblad (17.11.14) og om overvejelserne i
forhold til studerende fra MF.

Liselotte Malmgart har orienteret dekanen om overvejelserne.
Liselotte Malmgart og Peter Lodberg mødes d. 8. december med repræsentanter fra MF.
Ad 6. Orientering v/studielederen
Dimensionering samt konsekvenser heraf fylder meget.
Ad 7. Forslag til grænseværdier*)
Punktet udgik (blev behandlet på sidste studienævnsmøde).
Ad 8. Meddelelser v/studienævnsformanden
Punktet udgik, da Peter Lodberg ikke var til stede.
Ad 9. Nyt fra studievejlederne
a) Studiepraktik er afholdt. Gode, positive tilbagemeldinger fra studiepraktikanterne.
b) Spørgsmål vedr. fremdriftsreformen og dens konsekvenser fylder en del i
studievejledningen.
c) Teologi deltager med diakoni-uddannelsen på kandidatdagen.
Ad 10. Nyt fra Teolrådet
Der er afholdt fredsvalg til studienævnet. Simon Jylov, Søren Jensen og Julie Bostrup fortsætter i
studienævnet som studenterrepræsentanter. Kirstine Rasmussen (teologi) og Christel Goetz
(diakoni) er valgt som suppleanter.
Ad 11. Diskussion af progressionskrav
Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at processen vedr. evt. afskaffelse af progressionskrav
har været særdeles langvarig, og for at de studerende ønsker en snarlig afklaring. De studerende, der
i denne eksamenstermin skal til eksamen i fag, der er forudsætningsfag, har krav på at vide, hvilke
progressionsregler, der er gældende.
Progressionskravene er på dagsordenen til lærermødet d. 19. november.
Spørgsmålet, hvorvidt der gælder særlige regler for propædeutiske sprog, er sendt videre til UJS.
Ad 12. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 20. oktober og d. 4. november blev gennemgået.
En enkelt ansøgning, hvor en studerende søger om at kunne bruge et ophold i USA (afviklet 2011 –
2012) som grundlag for en praktikopgave, blev behandlet.
Studienævnet besluttede, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Den studerende opfordres til at
henvende sig til vejleder m.h.p. at bruge opholdet som grundlag for valgfag eller feltprojekt.

Ad 13. Dispensation fra kravet om tilmelding til 30 ECTS pr. semester*)
Det fremsendte bilag blev gennemgået. Bilaget vil fremover blive inddraget i forretningsudvalgets
indstillinger.
Ad. 14. Evt.
 Invitation til ”Stress-arrangement” d. 3. december sendes til studienævnets medlemmer.
 Carsten Bach-Nielsen repræsenterer teologi ved Jan Lindhardts begravelse d. 19.11.14.
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