
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 20. august 2013 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Eva Elisabeth Houth Nielsen 

(næstformand), Benjamin Würtz Knudsen, Simon Jylov, Liselotte Malmgart (studieleder), Rikke 

Amalie Vestergaard (studievejleder), Bettina Franch (studievejleder), Susanne Vork (referent) 

Fraværende med afbud: Carsten Bach-Nielsen, Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent), 

Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder) 

 

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. Politik for øget studieaktivitet på Arts*) 

9. Valg af næstformand 

10. Resumé i BA-projekter og specialer*) 

11. KA-studieordningen (Kirsten Strunge Larsen) 

12. Økonomisk støtte – semesterstartsformiddagen (Simon Jylov) 

13. Lunds legat 

14. Mødeplan E13 

15. Møde i BA-udvalget 

16. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat*) 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden  

1. En elektronisk opslagstavle forventes meget snart at være tilgængelig via de studerendes 

hjemmeside. 

En studentermedhjælper ansættes i en tidsbegrænset stilling fire timer pr. uge til 

vedligeholdelse af opslagstavlen. 

Peter Lodberg formulerer opslag til denne stilling. Opslaget formidles videre af 

studievejlederne via årgangsmail. 

Pernille Thorsen (AU Kommunikation) vil sørge for oplæring i TYPO3. 

2. To stillinger er slået op: MSO i DO samt MSO i PT. Ansøgningsfrist er 13. september 

2013.. 

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

Peter Lodberg formulerer opslag til stilling som studentermedhjælper i forbindelse med 

Teologiens døgn.. Opslaget formidles videre af studievejlederne via årgangsmail. 

4. Der er indkøbt 50 Højskolesangbøger samt to melodibøger for SMU-midler.  

5. Semesterstartsfesten: Ingen ændringer til det tidligere refererede program. 



6. Akkrediteringsrapport vedr. uddannelsen Cand.mag. i diakoni afventes. Fremsendes 

formentlig omkring d. 27. september. 

7. Punkt til dagsorden for SN-mødet i september: Overvejelse om at begrænse optag på teologi 

til 70 studerende pr. år. 

8. En underviser på Aarhus Katedralskole er interesseret i at undervise i ”Tysk for teologer”. 

Forskellige muligheder for at integrere et sådant forløb i undervisningen blev kort drøftet. Et 

evt. forløbs målgruppe, målsætning og indhold blev ligeledes kort drøftet. 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
1. Institutleder Bjarke Paarup har indstillet til dekanen, at ungarsk og tjekkisk ikke udbydes pr. 

1. september 2014. 

2. Teologi mangler fortsat at formulere retningsliner for, hvad studerende kan søge tilskud til 

via aktivitetskontoen. Forretningsudvalget formulerer på næste møde et forslag til 

retningslinjer. Forslaget tages op på SN-mødet i september 

3. Målet, om at de studerende d. 1. juli kunne få adgang til timeplanen, blev nået. 

 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

1. Studievejlederne forespurgte om mulighed for at give tutorerne en lille erkendtlighed for 

arbejdet i forbindelse med rusarrangementerne. Peter Lodberg gav tilsagn. 

2. Studievejlederne efterspurgte klarhed over, hvornår studerende kan framelde sig eksamen i 

fag, der bestås ved aktiv, tilfredsstillende deltagelse. 

Liselotte Malmgart oplyste, at der er udarbejdet et notat med forskellige muligheder. 

Studienævnet besluttede, at i efterårssemesteret 2013 kan studerende framelde sig eksamen i 

sådanne fag senest d. 1. oktober. 

3. studievejlederne gjorde opmærksom på, at nye kandidatstuderende p.g.a. problemer med 

STADS har haft problemer med at tilmelde sig undervisningen i perioden 14. – 16. august. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

1. Husudvalget har afholdt møde. 

Der er opsat nye opslagstavler, fjernsyn samt info-tavle i Axis Mundi. 

Indretningen forventes at være helt på plads inden semesterstart. 

2. Arbejdsgruppen for semesterstartsformiddagen håber, at SN-medlemmer og andre vil hjælpe 

til med de praktiske ting. 

3. Faglig dag: Blandt de studerende er det så som så med opbakning til forberedelse af dagen. 

Det er derfor muligt, dagen må aflyses. 

4. Timeplaner: Undervisningen i efterårssemesteret ligger lidt spredt rent geografisk. Liselotte 

Malmgart gjorde opmærksom på, at for at udnytte lokalekapaciteten bedst planlægges 

placering af undervisning ud fra antal tilmeldte og dertil passende lokalestørrelse. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 25. juni og d. 6. august blev gennemgået. 

 

Ad 8. Politik for øget studieaktivitet på Arts*) 

Liselotte Malmgart omdelte en oversigt over undervisningstimetallet på BA uddannelsen. 

Oversigten viste et underskud i forhold til de nye krav om aktivitet. Ved gennemgangen af 

oversigten viste det sig, at en del aktiviteter ikke er noteret. Underviserne bliver derfor bedt om at 

registrere alle aktiviteter (f. eks. BA-opgaveskrivningsseminar, vejledning, instruktortimer, 

spørgetimer), så alle aktiviteter sikres registreret. 



Når denne registrering er foretaget, forventes det, at teologi opfylder kravene. 

Enkelte spørgsmål til bilaget blev besvaret. 

 

Ad 9. Valg af næstformand 
Eva Elisabeth Houth Nielsen holder - p.g.a. ansættelse som højskolelærer - op som næstformand. 

Simon Jylov er ny næstformand. 

Suppleant Søren Jensen indtræder i studienævnet. 

 

Ad 10. Resumé i BA-projekter og specialer*) 
Det fremsendte forslag blev vedtaget. 

Når rettelsen foretages, tilføjes fransk og tysk samtidig som mulige ’resumé-sprog’. 

 

Ad 11. KA-studieordningen (Kirsten Strunge Larsen) 

Punktet tages op på studienævnsmødet i september. 

I samme forbindelse tages eksamensformen for valgfag i DO og GT op. 

 

Ad 12. Økonomisk støtte – semesterstartsformiddagen (Simon Jylov) 

Simon Jylov forespurgte på arrangørgruppens vegne, om UFU-midler fra teologi kan og vil støtte 

formiddagsarrangementet i forbindelse med semesterstartsfesten. 

Peter Lodberg gav tilsagn om økonomisk støtte. 

 

Ad 13. Lunds legat 
På kommende FU-møde udarbejdes et forslag til tekst til brug for kommende ansøgere. Forslaget 

tages op på studienævnsmødet i september. 

 

Ad 14. Mødeplan E13 

Fredag d. 13. september kl. 10.15 – 13.00 

Onsdag d. 23. oktober kl. 13.00 – 16.00 

Onsdag d. 27. november kl. 10.15 – 13.00 

Tirsdag d. 17. december kl. 13.00 – 16.00 

 

Ad 15. Møde i BA-udvalget 
Onsdag d. 2. oktober kl. 14.00 – 16.00 (i mødelokalet ved siden af Peter Lodbergs kontor). 

 

Ad 16. Evt. 
1. Mødet med aftagerpanelet d. 28. oktober kl. 12.00 – 15.00 skal planlægges. Hele 

studienævnet er inviteret til at deltage. 

Foreløbig er følgende punkter på dagsordenen: 

- Rekruttering. 

- Orientering om status vedr. uddannelsen Cand.mag. i diakoni. 

- Efter- og Videreuddannelse. 

- Studievejlederne orienterer om de nye studerendes første tid. 

- Studienævnets studenterrepræsentanter orienterer om studieliv og –miljø. 

 

Referent: 

SV 


