
Referat af  

Studienævnsmøde – Teologi d. 19. maj 2015 

 

Til stede: Ulrik Nissen(studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Jakob Engberg, Søren 

Jensen(næstformand), Simon Jylov, Julie Bostrup, Rikke A. Vestergaard (studievejleder), Liselotte 

Malmgart (studieleder 13.00 – 14.00), Susanne Vork Svendsen (studienævnssekretær) 

Fraværende med afbud: Kirsten Strunge Larsen (eksamensadministrationen), Peter Thuborg 

(uddannelseskonsulent) 

KUNNE IKKE FINDE TEKST TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN. 

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. Kvalitetsarbejdet. Medbring venligst det fremsendte materiale. Fokuspunkterne fremgår af 

Marianne Ping Huangs følgebrev. 

9. Ændring af beskrivelse af projektforløb – diakoni*) 

10. Gennemgang af KA-2012-studieordningen: fejl og mangler*) Medbring gerne et eksemplar af 

studieordningen. 

11. Evalueringsrapport*) 

12. Censorformandskabets årsrapport (orienteringspunkt) 

13. Tidsplan for studieordningsændringer*) 

14. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt efter enkelte rettelser og præciseringer.  

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a) Vedr. specialer: Teologi er nu – som alle andre uddannelser på Arts – omfattet af den 

procedure vedr. specialer, som fremgår af Arts-hjemmesiden (under ”Eksamen” findes link 

til ”Specialer”). Studievejlederne orienterer de studerende om dette. Ulrik Nissen 

anbefalede, at den enkelte underviser er vejleder på max. fire specialer ad gangen. 

b) Forskellige modeller vedr. speciale er i spil. Én mulighed er, at 3. semester og specialet 

tænkes sammen. 

c) Der blev afholdt fakultetsledelsesseminar d. 18. – 19. maj. Særlige fokuspunkter var: Frafald 

samt studietid. Også på teologi skal frafald have topprioritet. Studie-/gennemførselstid er 

ligeledes et vigtigt fokuspunkt, da færdiggørelsesbonus afhænger heraf. 

d) Ulrik Nissen erindrede om, at studienævnet i oktober 2014 vedtog, at oplysninger om 

litteratur til kurser E15 skal være tilgængelige på BlackBoard senest medio august. Dette vil 

også blive nævnt på lærermødet d. 20. maj. 

 



 

Ad 4.  Orientering v/studielederen 

Punktet blev udskudt, da Liselotte Malmgart endnu ikke var til stede. 

 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

a) Undervisningstilmeldingen har givet anledning til mange henvendelser, men ikke flere end 

forventeligt. 

b) Langsigtede studieplaner er i flere tilfælde blevet udarbejdet. 

c) Ansættelsessamtaler vedr. ny studievejleder på teologi finder sted i uge 21. 

d) Tutorer udpeges i uge 21. Første møde med tutorerne finder sted i uge 22. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet 

a) Der er nedsat en semesterstartsgruppe (fire teologistuderende samt tre 

religionsvidenskabsstuderende). Gruppen er i færd med at planlægge semesterstartsdagen. 

b) Axis Mundi er stort set færdigindrettet. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra 21. april og 5. maj blev gennemgået. 

 

Ad 8. Kvalitetsarbejdet. Medbring venligst det fremsendte materiale. Fokuspunkterne        

fremgår af Marianne Ping Huangs følgebrev. 

Datapakkerne blev gennemgået: 

Teologi – BA: 

Der er fokus på følgende i uddannelseseftersynet: 

- Studiestartsprøve indføres E15 (i ”Introduktion til studiet af teologi”) 

- Forbedring af studiemiljøet 

 Bedre kontakt med medstuderende. Bl.a. via mentorordning 

 Ønske om at undervisningen så vidt muligt samles i 1451 og 1453 

 Tilbud til (især) seniorVIP om pædagogisk efteruddannelse 

 Forbedre evalueringspraksis – bl.a. skal der udarbejdes bedre evalueringsskemaer. 

- Teolrådets omstrukturering skal øge/styrke sammenholdet blandt de studerende – både på 

tværs af årgangene og på tværes af BA-KA 

Teologi – KA: 

Den faglige trivsel skal forbedres. 

Tiltag: 

 Samme tiltag som nævnt under ”Teologi – BA” samt mere reklame for faglige 

arrangementer. 

 Endvidere skal der ske bestræbelser på at ændre de studerendes kultur til at møde mere 

velforberedte til undervisningen, og VIP’erne skal opfordres til at være opmærksomme 

på at undervise mere pædagogisk. 

M.h.t. ledighed: 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at: 

 nyuddannede teologiske kandidater kan have ventetid på at begynde på 

Pastoralseminariet. Denne ventetid tæller som ledighed) 

 opholdet på Pastoralseminariet er af ½ års varighed. Dette halve år tæller som ledighed) 

 nye færdiguddannede teologer ansættes ofte i deltidsansættelser i folkekirken. 

Deltidsansættelse tæller med som ledighed. 

 



Tiltag: 

 Øget samarbejde med præsteforeningen og andre aftagere. Lolland-Falster Stift har f. 

eks. inviteret studerende til at komme i ”weekend-praktik”. 

 Studievejlederne arrangerer ”Kandidat i job” 

 Mulig sammentænkning af 3. semester og specialet 

 Ny KA-studieordning 

 Studiemiljøet, gruppefølelsen, fællesskabet skal styrkes. Uddannelseseftersynets 

forslag om samlæsning med arbejdsmarkedsrelaterede fag på f. eks. diakoni kan 

nævnes her. 

 KA-studerende skal i højere grad inviteres til at deltage i 

forskningsenhedernes/forskningsprogrammernes arrangementer. 

RRE: 

 Jakob Engberg har gjort opmærksom på visse datafejl. Disse fejl er nu rettet, men rettelserne 

nåede ikke med i det fremsendte materiale. E. eks. er frafaldet på kun én studerende – ikke 

fire – på årgang 2011. Det røde flag her kan dermed stryges. 

 Det røde flag ved ledighed skyldes, at RRE er blevet regnet med under Europastudier. 

Pga. ovenstående er datapakken kun delvis anvendelig i den fremsendte form. 

RRE overvejer at placere eksamener i december, så de studerende på 3. semester kan gå 

tidligere i gang med specialet. 

Jakob Engberg udfylder tilbagemeldingsskemaet m.h.t. RRE. 

Diakoni: 

Uddannelsen er så ny (knap to semestre gammel), at der endnu ikke er anvendelige tal. 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 

- Digital eksamen er nu i gang – bl.a. på teologi 

- AULA lukkes formentlig i august/september 2016. Nærmere information følger. 

- Liselotte Malmgart omdelte et bilag omhandlende studietidsmodellem. De øvrige fakulteter 

på AU har indgået aftale om, at specialer skal afleveres 1. juni (ST dog 15. juni), så 

specialerne kan være bedømt ved udgangen af juni. 

- Liselotte Malmgart omdelte et bilag med tal for, hvordan undervisningstilmeldingen for E15 

fordeler sig. Endelig stillingtagen til oprettelse af hold afventer KA-optaget. 

 

Ad 9. Ændring af beskrivelse af projektforløb – diakoni*) 

Det fremsendte forslag til ændring af ordlyden blev godkendt. 

 

Ad 10. Gennemgang af KA-2012-studieordningen: fejl og mangler*) Medbring gerne et 

eksemplar af studieordningen. 

og 

Ad 13. Tidsplan for studieordningsændringer*) 

Der blev fremsat forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en KA-2015-

studieordning. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag til arbejdsgruppe: Ulrik Nissen, Søren Jensen, en studievejleder, Susanne Vork Svendsen. 

Endvidere blev Jakob Egeris Thorsen foreslået, da han har studieordningsarbejde i frisk erindring (i 

forbindelse med udarbejdelse af studieordningen for kandidatuddannelsen i diakoni). 

De enkelte afdelinger kan inviteres til møde i arbejdsgruppen. 

Arbejdet med den nye studieordning vil følge den tidsplan, der blev fremsendt som bilag til punkt 

13. 



Studienævnet er positivt indstillet overfor forslaget om placering af PT samt en præcisering på det 

områder Ulla Schmidt har nævnt. Studienævnet overlader dog det videre arbejde til den nedsatte 

studieordningsarbejdsgruppe. 

 

Ad 11. Evalueringsrapport*) 

Studienævnet tilsluttede sig rapporten. 

Der var enighed om, at der er behov for et ”evalueringseftersyn”. 

Underviserne skal i begyndelsen af september mindes om, at alle forløb skal midtvejsevalueres. 

Det skal undersøges, om BlackBoard vil kunne bruges i en ny form for evaluering. 

Punktet tages op i E15. 

 

Ad 12. Censorformandskabets årsrapport (orienteringspunkt) 

Søren Jensen orienterede om indholdet i censorformandskabets årsrapport samt om de vigtigste 

samtalepunkter på mødet med censorformandskabet. 

Årsrapporten er særdeles positiv. 

 

Ad 13. Evt 

- Studiestartsprøven finder sted i ”Introduktion til studiet af teologi”. Kirstine Helboe spørges om 

tekst til studieordningen vedr. studiestartsprøven. 

- Semesterstrukturen (f. eks. kvarterer i stedet for semestre for visse fag) tages op i E15. 

 

 

Ref.: SV 


