Godkendt referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 20. oktober 2014
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Ulrik Nissen, Simon Jylov
(næstformand), Søren Jensen, Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Kirsten Strunge Larsen
(eksamensmedarbejder), Susanne Vork (referent). Aske Dahl Sløk (rådgiver – dekansekretariatet)
deltog under punkt 3.
Fraværende med afbud: Kasper Bro Larsen, Julie Bostrup, Liselotte Malmgart (studieleder), Peter
Thuborg (uddannelseskonsulent)
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Dimensionering*)
Aske Dahl Sløk gennemgik kort de fremsendte bilag og orienterede ligeledes kort om de
igangværende forhandlinger vedr. dimensionering.
Peter Lodberg orienterede kort om kontakt med Kirsten B. Nielsen (dekan for teologi, KU).
Onsdag d. 22. oktober afholdes møde med Menighedsfakultetet, hvor Menighedsfakultetet bl.a. vil
blive orienteret om, at det fremover kan blive vanskeligt for teologi at optage studerende fra
Menighedsfakultetet på kandidatuddannelsen i teologi, da retskravsbachelorer vil have krav på langt
de fleste pladser.
Denne problematik samt de resultater, der fremgår af rapporten ”Teologernes uddannelsesadfærd og
arbejdsmarked – og en fremskrivning” (2009), bør fremføres overfor fakultetsledelsen.
Ad 4. Forslag til grænseværdier
Studienævnet udtrykte tilslutning til det fremsendte bilag.

Ad 5. Meddelelser v/studienævnsformanden
a) KA-uddannelsen i diakoni har søgt 150.000 kr. til udvikling af uddannelsen. Beløbet er
bevilliget.
b) Peter Lodberg og Liselotte Malmgart mødes onsdag d. 22. oktober med repræsentanter fra
Menighedsfakultetet. BA-studieordning fra universitet i Pretoria samt konsekvenser af
dimensionering er til drøftelse.
c) Eve-Marie Becker, Ulrik Nissen og Peter Lodberg er optaget af Nordisk dekan-møde d. 20.
og 21. oktober.
d) Da dimensioneringen endnu ikke er afklaret, har Liselotte Malmgart og Peter Lodberg
besluttet at flytte mødet med aftagerpanel for teologi fra november 2014 til januar 2015.
Henrik Stubkjær (nyvalgt biskop i Viborg stift) har sagt ja til at indtræde i aftagerpanelet i
stedet for den afgåede biskop Karsten Nissen.
Ad. 6. Orientering v/studielederen
Punktet udgik, da hverken studielederen eller uddannelseskonsulenten var til stede.
Ad 7. Nyt fra studievejlederne
a) Såvel rus-uge som rus-tur er nu evalueret. Evalueringerne viser, de nye studerende er meget
glade og tilfredse med rusintroduktionen.
b) Årgangsmøde for nye studerende afholdes i begyndelsen af 2. semester.
c) Der afholdes studiepraktik i uge 43. 30 har tilmeldt sig.
d) Fremdriftsreformen fylder en del i studievejledernes arbejde.
Ad 8. Nyt fra Teolrådet
Semesterstartsfesten var meget vellykket – og gav et pænt overskud.
Peter Lodberg udtrykt en stor tak til arrangørerne.
Ad 9. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 25. september og d. 6. oktober blev gennemgået.
På baggrund af en ansøgning blev spørgsmålet om ændring af bedømmelsesformen for ”Teologisk
Feltprojekt” drøftet.
Studienævnets konklusion er, at der er afgørende forskel på ”Teologisk Feltprojekt” og
”Projektorienteret forløb/praktik”. I forbindelse med ”Teologisk Feltprojekt” har den studerende
alene ansvaret for at ’etablere’ et projekt, hvorimod den studerende i forbindelse med
”Projektorienteret forløb/praktik” er tilknyttet såvel et fast projekt-/praktiksted som en fast
kontaktperson på projekt-/praktikstedet. Studienævnet er derfor fortsat af den opfattelse, at det giver
god mening, at ”Teologisk Feltprojekt” bedømmes gradueret.
Ad 10. Retningslinjer for studieordningsrevision*)
Det fremsendte bilag blev gennemgået. Spørgsmålet om progressionsregler behandles på
lærermødet i november.
Ad 11. Feltprojekt v/studievejlederne*)
Der er i studieordningen afsat seks måneder til feltprojekt. En så lang periode er vanskelig at forene
med en fast afleveringsdato for frie opgaver. Endvidere gør fremdriftsreformen det nødvendigt at
sikre, at opgaver bedømmes i samme semester, som de studerende er tilmeldt eksamen.
Studienævnet besluttede derfor, at de seks måneder ændres til max. fem måneder. I studieordningen
tilføjes, at aftaleskema vedr. feltprojekt skal være underskrevet senest en måned efter semesterstart.

Ad 12. Forslag til afvikling af reeksamen på 1. og 2. semester v/Kirsten Strunge Larsen
Kirsten Strunge Larsen omdelte et bilag og gennemgik det.
Studienævnet tilsluttede sig princippet i bilaget, men efterspurgte en mere præcis beskrivelse af,
hvordan forslaget skal praktiseres. Kirsten Strunge Larsen udarbejder en sådan beskrivelse.
Punktet tages op på lærermødet i november.
Ad 13. Usædvanlige forhold*)
Det fremsendte bilag blev gennemgået. Bilaget vil blive brugt ved fremtidige afgørelser i
forretningsudvalget.
Ad 14. Forslag om deadline for offentliggørelse af pensumlister, litteraturlister og
semesterplaner*)
Studienævnet tilsluttede sig forslaget. Forslaget tages op på lærermødet i november.
Ad 15. Procedure for valg af ny studieleder
Studienævnet tilsluttede sig enstemmigt Peter Lodbergs forslag om at opfordre institutleder Bjarke
Paarup til at genudpege Liselotte Malmgart som studieleder.
Peter Lodberg undersøger muligheden for at ansætte en ekstern lektor eller forskningsassistent i
kirkehistorie som ”vikar” for Liselotte Malmgart.
Ad. 16 Evt.
Simon Jylov orienterede kort om arbejdet i arbejdsgruppen vedr. den fremtidige institutstruktur.
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