
Referat af  

Studienævnsmøde – Teologi d. 19. januar 2015 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Kasper Bro Larsen, Ulrik 

Nissen, Liselotte Malmgart (studieleder), Peter Thuborg (uddannelseskonsulent), Simon Jylov 

(næstformand), Søren Jensen, Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Susanne Vork (referent).  

Fraværende med afbud: Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder), Julie Bostrup 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt efter enkelte præciseringer. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a) 1. Liselotte Malmgart, Peter Lodberg og Ulrik Nissen har før jul holdt møde med 

repræsentanter for Menighedsfakultetet vedr. dimensioneringen. MF blev orienteret om, at 

kun et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen i teologi vil være til rådighed for 

bachelorer fra MF. De MF-studerende, der venter at afslutte deres BA i forbindelse med 

sommereksamen 2015, opfordres derfor til (også) at søge ind på den teologiske 

kandidatuddannelse på KU. 

2. MF blev ligeledes orienteret om, at der p.g.a. ny arbejdstidsaftale fremover ikke er 

mulighed for at oprette særskilte hold for MF-studerende i Græsk og Latin. De MF-

studerende har mulighed for at søge ind på teologis hold i Græsk og Latin via tomplads, men 

kan som sagt ikke længere blive undervist på egne hold. 

3. Der vil d. 7. maj 2015 blive afholdt et informationsarrangement for de MF-studerende, 

der har planer om at søge ind på kandidatuddannelsen i teologi pr. 1. september 2015. 

Studievejlederne deltager i arrangementet. 

b) Studielederen – som samtidig er prodekan – på teologi på KU har ønsket at vende tilbage til 

sit lektorat. Bent Fl. Nilesen er ny studieleder, men der er endnu ikke udnævnt en ny 

prodekan. 

Teologi på KU er i forbindelse med fremdriftsreformen i færd med at udarbejde ny 

studieordning. Det nye studienævn (teologi på AU) bør snarest kontakte teologi på KU, så 

der fortsat vil være mulighed for ’umiddelbar’ merit for overflyttere. 



c) Der er sket et drastisk fald i antallet af ansøgninger til præsteembeder – især i 

yderområderne. En uddannelse  à la 1970’ernes ”nød-uddannelse” er måske derfor i 

støbeskeen. Teologi vil i så fald meget gerne indgå i et samarbejde omkring uddannelsen. 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 

a) Fremdriftsreformen: Fakultetsledelsen har vedtaget en maximal studietid på normeret 

studietid + et år på BA-uddannelserne og max. tre år på kandidatuddannelserne. Ligeledes er 

det vedtaget, at inaktivitet i 18 måneder (tre semestre) medfører udmeldelse. 

Begge dele træder i kraft pr. 1. september 2015. Der vil blive lavet overgangsordninger for 

nuværende studerende. 

b) Digital eksamen: De første digitale eksamener afholdes i forbindelse med eksamensterminen 

sommeren 2015. Alle undervisere vil blive spurgt, om de ønsker at medvirke. Digital 

eksamen implementeres over tre eksamensterminer – d.v.s. at ved vintereksamen 2016 er 

digital eksamen fuldt implementeret. 

c) Vedr. dimensionering: Tal for pladser på den enkelte uddannelse og den enkelte uddannelses 

evt. linjer inkl. overbooking skal meldes ind senest 15. februar 2015. Teologi overbooker 

med tre pladser (i alt 42 pladser). 

d) Fakultetets uddannelseseftersyn: Det er lidt uklart, hvad det præcist er, der skal drøftes. 

Beslutningsoplæg forventes formuleret i begyndelsen af marts måned. 

 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

a) Studievejlederne modtager pt især henvendelser vedr. eksamen og vedr. progressionskrav. 

b) U-days afholdes d. 27. februar 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet 

Intet nyt. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 16. december og d. 12. januar blev gennemgået. 

 

Ad 8. Faglig dag 

Der var enighed om, at det var en god tradition at afholde ”Faglig dag”, men Teolrådet har ganske 

enkelt ikke mulighed for at løfte opgaven. De studerende melder sig ikke på samme måde som før i 

tiden til at hjælpe til i forbindelse med div. arrangementer. 

Forskellige muligheder blev kort drøftet: 

- Mulighed for et samarbejde mellem Teologisk Forening og Teolrådet? 

- Mulighed for at kombinere Faglig dag og undervisningsaktibvitet – f. eks. en ”NT-dag”? 

- Mulighed for at udvide den faglige del af semesterstarts dage? 

Meget tyder på, at en mere central koordinering er påkrævet. 

 

Ad 9. Optagelseskriterier 

Punktet burde snarere have heddet ”Prioriteringskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen”. 

For den kommende optagelsesrunde er karaktergennemsnit prioriteringskriterie for de ansøgere, der 

ikke har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen. 

Ønsker man andre prioriteringskriterier for optagelsesrunden i 2016, skal disse meldes ind nu. 

Efter en kortere drøftelse blev det besluttet, at bibeholde karaktergennemsnit som optagelseskriterie 

også for 2016. 

 



Ad 10. Evt. 

Omkring 200 elever fra Aarhus Katedralskole kommer til ”faglig dag” på teologi. Initiativet er taget 

af religionslærerne på gymnasiet. 

Det er anden gang et sådant arrangement afholdes. 

Studenterrepræsentanterne opfordrede til, at Axis Mundi fremover ikke anvendes til sådanne 

arrangementer, da lokalet er efterspurgt til gruppearbejde – også i eksamenstiden. 

 

Ref.: SV 


