
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 21. maj 2013 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Eva Elisabeth Houth 

Nielsen (næstformand), Benjamin Würtz Knudsen, Bettina Franch (studievejleder), Rikke Amalie 

Vestergaard (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Frederik Langkjær 

(uddannelseskonsulent), Susanne Vork (referent) 

Fraværende med afbud: Jan Dochhorn, Simon Jylov, 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. Semesterstart 

9. Det sociale og faglige liv på teologi 

10. Præcisering af anvendelse af B-prøver 

11. Fortsat arbejde med BA-studieordning 

12. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat*) 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden  

a) To repræsentanter (Anne Buhl og Ina Rasmussen) for CUDIM (Center for Undervisning og 

Digitale Medier) deltog på sidste lærermøde. Alle nye studerende samt alle studerende på 3. 

semester får tilbud om at blive screenet for dysleksi. De studerende, der får konstateret 

dysleksi, vil blive tilbudt hjælpemidler samt et individuelt forløb. 

Ina Rasmussen vil på første undervisningsgang i oktober besøge ”Introduktion til studiet af 

teologi”-holdene (1. semester) samt hebraisk-holdene (3. semester) for at informere om 

tilbuddet. 

Studievejlederne fremsatte forslag om en ’informationskampagne’, hvis formål er at oplyse 

alle studerende om, at der er mulighede for individuel henvendelse til CUDIM m.h.p. at 

blive screenet for dysleksi. 

b) Teologi på AU blev repræsenteret på Danske Kirkedage i Aalborg d. 9. – 12. maj af bl.a. to 

studerende: Simon Jylov og Louise Haunstrup. 

c) Der blev d.17. maj afholdt med AUs kommende rektor. 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
a) Da undervisningstilmeldingen sluttede d. 15. maj, var ca. 48 studerende tilmeldt 

undervisning på 3. semester på teologi. Tallet tyder på, at frafaldet er som tidligere år.  



Valgfagsudbuddet på 7. semester bør diskuteres. 

Det skal overvejes, hvordan tilmelding til undervisning på 1. semester på 

kandidatuddannelsen bedst kan finde sted. 

b) Ansøgninger til SMU-midler er nu sendt videre til Uddannelsesbåndet. 

c) Der vil blive mulighed for at søge midler til gæsteforelæsere 

d) Ansøgning om ny kandidatuddannelse i diakoni er nu afsendt til ACE Denmark. 

. 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

a) Der er ansat tutorer til rusintroduktionen 

b) Studievejlederne træffes i maj måned som normalt. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

Husudvalget har indkaldt til møde, som Simon Jylov er inviteret med til. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 16. april, 1. maj og 14. maj blev gennemgået. 

 

Ad 8. Semesterstart 

Peter Lodberg har afholdt møde med repræsentanter fra religionsvidenskab vedr. semesterstarts 

dagen d. 20. september. 

Program: 

9.00:  Gudstjeneste i Johanneskirken. Prædikant: Peter Lodberg spørger Svend 

Andersen. 

10.15:  Fælles kaffe 

10.45 – 12.30: Teologi: Arrangement i Nobelauditoriet 

Religionsvidenskab: Arrangement i Tåsingegade 

Derefter fælles arrangement med grill, pølser m.v. 

Teologis arrangement i Nobelsalen: 

Peter Lodberg indleder kort med status efter ”år 1”. 

Forslag til udefrakommende oplægsholder: Morten Østergaard eller den nye dekan for teologi på 

KU. 

Forslag til studenteroplæg: Marie Siggaard 

Forslag til VIPoplæg: Troels Nørager eller Jan Dochhorn 

 

Ad 9. Det sociale og faglige liv på teologi 

Tiltag: 

- Husudvalget er gen-aktiveret 

- Der vil blive opstillet en kaffe- og en slikautomat i fælleslokalet 

- Der opsættes fjernsynsskærm i fælleslokalet 

- Der er søgt SMU-midler til indretning af fælleslokalet 

- Læseplads- og bibliotekssituationen søges forbedret 

 

Ad 10. Præcisering af anvendelse af B-prøver 

Den hidtidige model fortsætter. 

 

 

 

 



Ad 11. Fortsat arbejde med BA-studieordning 
Arbejdsgruppens forslag blev diskuteret på sidste lærermøde. 

1. Kommentarerne var: 

a) Den nuværende struktur ønskes bibeholdt. De nuværende fag ”Introduktion til studiet af 

teologi” og ”Indføring i teologi” forbliver derfor sammen på 1. semester. 

b) Den foreslåede nye titel til ”Introduktion til studiet af teologi”: ”Teologi som akademisk 

disciplin” vandt ikke tilslutning i lærergruppen. ”Metoder og opgaveskrivning i teologi 

er foreslået. 

c) Den foreslåede nye titel til ”Indføring i teologi”: Teologiske grundtemaer” vandt ikke 

tilslutning i lærergruppen. Arbejdsgruppen fastholder dog forslaget. 

Arbejdsgruppens øvrige forslag blev støttet af lærergruppen 

 

Struktur og titler på 1. og 2. semester ser foreløbig således ud: 

Fag på 1. semester: 

Teologiske grundtemaer (1. årsprøve) 

Græsk 1 

Metoder og opgaveskrivning i teologi 

 

Fag på 2. semester: 

Bibelkundskab (1. årsprøve) 

Religionsvidenskabelige metoder og teorier (1. årsprøve) 

Græsk 2 

 

2. Peter Lodberg omdelte en henvendelse fra underviserne i GT: 

a) Punkt 1, 2, 3 og 4 i henvendelsen falder bort af sig selv, da strukturen ikke muliggør en 

gennemførelse af det ønskede. 

Punkt 5 og 6: Studienævnet tilslutter sig, at der er behov for at styrke undervisningen i 

hebraisk. Peter Lodberg vil undersøge muligheden for at øge undervisningstimetallet på 

Hebraisk 2. Såfremt dette lykkes, borfalder punkt 7 i henvendelsen. 

b) M.h.t. BA-projekter med individuel vejledning besluttede studienævnet: 

Det normale er, at studerende skriver BA-projekt i forbindelse med et 

undervisningsforløb. 

BA-projekt med individuel vejledning kan finde sted på baggrund af studerendes 

deltagelse i et udbudt undervisningsforløb på et andet fag (f. eks. Idéhistorie eller 

Filosofi) og kun efter aftale med en vejleder. Vejlederen skal være ansat på teologi. 

 

Ad. 12. Evt. 
Intet 

 

Referent: 

SV 


