
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 18. juni 2013 

 

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

Elisabeth Houth Nielsen (næstformand), Benjamin Würtz Knudsen, Simon Jylov, Rikke Amalie 

Vestergaard (studievejleder), Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent), Kirsten Strunge Larsen 

(eksamensmedarbejder), Susanne Vork (referent) 

Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart (studieleder) 

 

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. Årshjul for studieordningsændringer 

9. Principiel diskussion vedr. ansøgninger om 4. eksamensforsøg 

10. Konkret ansøgning om administrativ indskrivning 

11. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat*) 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden  

1. Semesterstartsfest: 

- Svend Andersen har sagt ja til at være prædikant i forbindelse med gudstjenesten i 

Johanneskirken. 

- Kirsten B. Nielsen (ny dekan for teologi ved KU) har sagt ja til at være ekstern 

oplægsholder. 

2. SMU-midler: Teologi har fået det ansøgte beløb bevilliget. 

3. Teologiens døgn 2014 finder sted d. 4. – 5. april 2014. 

- Første planlægningsmøde er afholdt – planlægningsmøderne fortsætter efter 

sommerferien. 

- Bibelselskabet vil i anledning af jubilæum gerne lave en større udstilling i forbindelse 

med Teologiens døgn. 

- Flere AU-VIP har anmodet om at komme på programmet 

4. Marlene Jessen er pr. 1. september 2013 administrativ sekretær for teologi 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
Frederik Langkjær orienterede på vegne af Liselotte Malmgart 

a) Alle undervisere modtager i disse dage link til timeplan for E13. Der er – med ganske kort 

frist – mulighed for at indmelde fejl. 

Målet er, at de studerende d. 1. juli kan få adgang til timeplanen. 



b) Kommunikationsafdelingen tilbyder mulighed for, at den enkelte uddannelse kan få en 

elektronisk ’opslagstavle’ med egen webredaktør og fire timers studenterhjælp pr. måned. 

Der er tale om en midlertidig løsning, der kan fungere, til eventuelle ændringer i 

organisationsstrukturen er gennemført. 

c) Fakultetsledelsen har udsendt retningslinjer/alkoholpolitik vedr. rusarrangementer. Alle 

cheftutorer har modtaget informationerne. 

 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

Intet nyt. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

Husudvalget har afholdt møde: 

Undervisningsetagernes gange trænger til en kærlig hånd – det samme gælder Axis Mundi. 

Man er ved at undersøge, om lokalet overfor Axis Mundi kan inddrages til studiepladser for teologi 

og religionsvidenskab, når der er arrangementer i Axis Mundi. Det vil kræve, at studerende på 

klassiske fag kan få læsepladser i en anden bygning. 

Håbet er, at der er fulgt op på ønskerne, når efterårssemesteret starter. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 29. maj og d. 11. juni blev gennemgået. 

 

Ad 8. Årshjul for studieordningsændringer 

Papiret blev taget til efterretning 

 

Ad 9. Principiel diskussion vedr. ansøgninger om 4. eksamensforsøg 

Den foreløbige konklusion efter denne første drøftelse blev: 

- Det skal signaleres mere klart, at 4. eksamensforsøg ikke gives pr. automatik 

- Studerende, der dumper 2. gang, skal opfordres til at kontakte underviser m.h.p. afklaring af 

evt. faglige problemer 

- Fælles holdning til problematikken i de to studienævn (teologi og IKS) skal tilstræbes 

- Efter denne eksamenstermin bør der trækkes tal, der viser, hvilke studerende der er dumpet 

for anden gang. Tilbud og tiltag i forhold til disse vil derefter blive overvejet. 

 

Ad 10. Konkret ansøgning om administrativ indskrivning 

Den pågældende studerende får afslag på genindskrivning, da en genindskrivning vil kræve 

dispensation til 6. eksamensforsøg. 

 

 

Ad 11. Evt. 
- Første studienævnsmøde i E13: 20. august kl. 13.00 – 16.00 

- 25. juni: Henning Lehmann holder foredrag efterfulgt af reception på Kasernen 

- Studenterrepræsentanterne udtrykte undren over og utilfredshed med de sidst opsatte skilte i 

Tåsingegade. Man føler sig ikke udpræget velkommen som studerende!! 

- Enighed om at uddannelser benævnes ”uddannelser” – ikke ”fag” 

 

 

Referent: 

SV 


