
Referat af  
Studienævnsmøde – Teologi d. 23. juni 2014 

 
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Jan Dochhorn, Simon Jylov 
(næstformand), Søren Jensen, Julie Bostrup, Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Naja 
Bisgaard Krogh (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder) (til kl. 10.30), Susanne Vork 
(referent) 
Fraværende: 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. Sommerskole 
9. Eksamensformen ”aktiv, tilfredsstillende deltagelse” vs portfolieeksamen*) 
10. Evt. 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Nyt punkt 10: Standardforretningsorden for studienævn. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

1. Lærergruppen har diskuteret sammensætning af nyt studienævn pr. 1. februar 2015. 
 
Ad. 4. Orientering v/studielederen 

1. Det forventes, at skema for studerende kan offentliggøres 1. juli 
2. Status pr. 16. juni m.h.t. optag på KA: 

17 er optaget på KA i teologi (yderligere 2 ansøgninger afventer færdigbehandling). 
17 er optaget på KA i diakoni (yderligere 12 ansøgninger afventer færdigbehandling). 

 
Ad 5. Nyt fra studievejlederne 
Arbejdet med planlægning af rusintroduktionen fortsætter. 
 
Ad 6. Nyt fra Teolrådet 
Teolrådet har/vil fremsætte forslag om, at det fremover er studienævnene (i stedet for Artsrådet), 
der udpeger studenterrepræsentanter til institutfora. 
 
Ad 7. Dispensationer*) 
Listerne fra FU-møderne d. 21. maj og d. 2. juni blev gennemgået. 
En ansøgning om genindskrivning blev imødekommet. 



En ansøgning om et 5. eksamensforsøg (RF 1) blev imødekommet p.g.a. helt usædvanlige – 
dokumenterede – omstændigheder. 
 
Ad 8. Sommerskole  
En kortere diskussion om sommerskolekursers fremtid på teologi mundede ud i, at Peter Lodberg 
undersøger: 

• Var der særlige årsager til, at Kasper Bro Larsens sommerskole (Johannesevangeliet) blev 
en succes? 

• Mener Jakob Engberg, at det vil være en god idé at udbyde en sommerskole inden for RRE i 
samarbejde med de øvrige deltagende nordiske universiteter? Sommerskolen skal i givet 
fald være åben for såvel BA- som KAstuderende. 

• Vil den nyansatte MSO-professor i Grundtvig studier være interesseret i at afholde en 
sommerskole? 

 
Ad 9. Eksamensformen ”aktiv, tilfredsstillende deltagelse” vs portfolieeksamen*) 
Susanne Vork udarbejder forslag til formulering vedr. portfolieeksamen. 
Forslaget udsendes til SN-medlemmerne inden behandling på kommende lærermøde. 
 
Ad 10. (nyt) Standardforretningsorden 
Studienævnet tilsluttede sig den fremsendte standarddagsorden. 
 
Ad 11. (nyt) Evt. 
Simon Jylov redegjorde kort for studenterrepræsentanternes umiddelbare tanker og overvejelser i 
forbindelse med den nyligt udsendte analyserapport. 
 
Ref.: SV 


