
Referat af  
Studienævnsmøde – Teologi d. 26. maj 2014 

 
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Simon Jylov 
(næstformand), Søren Jensen, Julie Bostrup, Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Liselotte 
Malmgart (studieleder) (til kl. 9.30), Jakob Engberg (under punktet ” Forslag til revideret 
studieordning for RRE*), Susanne Vork (referent) 
Fraværende med afbud: Jan Dochhorn, Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent), Kirsten 
Strunge Larsen (eksamensmedarbejder)    
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater*) 
3. Meddelelser v/studienævnsformanden 
4. Orientering v/studielederen 
5. Nyt fra studievejlederne 
6. Nyt fra Teolrådet 
7. Dispensationer*) 
8. Forslag til revideret studieordning for RRE*) 
9. Drøftelse af hvornår dispensationsansøgning er påkrævet 
10. Evt. 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 4 blev flyttet op som punkt 2, og punkt 9 blev flyttet op som punkt 3. Dagsordenen blev 
derefter godkendt. 
 
Ad 2 (nyt). Orientering v/ studielederen 

1. Fakultetsledelsen har vedtaget studiestartspolitik. Efter enkelte rettelser er revideret udgave 
sendt ud tirsdag d. 20. maj. 

2. Underviserne kan nu tilmelde sig kurser i Black Board. Biblioteket står for introduktion af 
og kurser i Black Board for studerende. 

3. Fremdriftsreform og sommerskole: To sommerskolekurser er aflyst p.g.a. for få 
tilmeldinger. Der er overvejelser om fremover at udbyde ”behovs”-kurser (kunne BA-
projekt være en mulighed?) frem for ”interesse”-kurser. Studienævnet opfordres til at 
overveje, hvilke kurser der i så fald kunne være interessante. D. 15. september er frist for 
indsendelse af forslag vedr. sommerskolekurser 2015. 

4. Bæredygtige studieordninger: Alle studieordninger skal gennemgås m.h.p. 
fremdriftsreformen. På IÆK har man erfaring for, at større ECTS-blokke på 
kandidatuddannelserne har positiv virkning på gennemførselstiden. 

5. Status vedr. digital eksamen: Der gennemføres pilotprojekter i forbindelse med 
sommereksamen 2015. Tanken er, at digital eksamen tages i brug for alle i forbindelse med 
sommereksamen 2016. 

 
Ad 3 (nyt). Drøftelse af hvornår dispensationsansøgning er påkrævet 
I forbindelse med aktiv, tilfredsstillende deltagelse er det underviseren, der fastlægger evt. krav – 
herunder afleveringsfrister for mindre opgaver. Begrundelsen er, at afleveringsfrister er en del af 
undervisningstilrettelæggelsen – som underviseren står for. 



Der udspandt sig en kort diskussion der tog udgangspunkt i bl.a. de studerendes retssikkerhed i 
forbindelse med ovenstående. 
Resultatet blev, at det umiddelbart forekommer fornuftigt at ændre eksamensformen ”aktiv, 
tilfredsstillende deltagelse” til portfolie-eksamen. Punktet tages op på næste studienævnsmøde. 
 
Ad. 4 (nyt). Godkendelse af referat 
Det skal tilføjes, at Carsten Bach-Nielsen deltog i studienævnsmødet d. 28. april. Herefter blev 
referatet godkendt. 
 
Ad 5 (nyt). Meddelelser v/studienævnsformanden 

1. Peter Lodberg og studievejlederne har afholdt møde med Lena Pradhan fra VEST vedr. 
samarbejdet i forbindelse med fremdriftsreformen. Der er enighed om, at de studerende 
informeres bl.a. gennem en artikel i ”Figenbladet” og ved et informationsmøde F15 for 
nuværende studerende. 

2. Sita Malene Jensen er pr. 1. juni 2014 ansat som afløser for Marlene Jessen. 
3. Jakob Engberg er blevet fastansat som lektor i Kirkehistorie – med særligt henblik på 

Religious Roots of Europe. 
4. D. 27. maj afholdes ansættelsessamtaler i forbindelse med professoratet i Grundtvigstudier. 

Forhåbentlig afholdes der inden sommerferien samtaler vedr. besættelse af MSO i hhv. 
Dogmatik og Praktisk Teologi. 

5. Programmet for semesterstartsfest 26. september 2014 er nu på plads. 
Arbejdstidsaftale for VIP-ansatte er stort set på plads. D. 10. juni afholdes stormøde om 
konsekvenserne af den nye arbejdstidsaftale. 

6. D. 26. maj fik VIP-ansatte ny mailadresse. På teologi bliver adressen den VIP-ansattes 
initialer efterfulgt af teo@cas.au.dk 

7. Carsten Bach-Nielsen har taget initiativ til besøg på museet for religiøs kunst. Ekskursionen 
finder sted d. 4. juni. 

8. Lærergruppen diskuterer, hvordan studienævnssammensætningen skal være pr. 1. februar 
2015. Beslutning træffes formentlig på lærermøde d. 18. juni. 

 
Ad 6 (nyt). Nyt fra studievejlederne 

1. Naja Bisgaard Krog (ny studievejeleder) deltager i studienævnsmødet d. 23. juni. 
2. Marie Sigaard Andersen, der i F14 har været instruktor i græsk, opfordrer til, at 

instruktorundervisningen i græsk frem over følger samme princip som F14: 
Instruktorundervisningen målrettes studerende, der har vanskeligt ved faget – og som evt. af 
underviseren er blevet opfordret til at følge instruktorundervisningen. 

 
Ad 7 (nyt). Nyt fra Teolrådet: 

1. Teolrådet er ved at undersøge, om – og i givet fald hvor store beløb – der er ”låst fast” i nu 
nedlagte studenterforeninger. 

2. Teolrådet overvejer, hvordan man kan gøre de kommende nye studerende opmærksomme på 
studienævnet og studenterrepræsentanternes indflydelse i studienævnet. 

 
Ad 8 (nyt). Dispensationer*) 
Listerne fra FU-møderne d. 23. april og d. 7. maj blev gennemgået. 
En enkelt ansøgning vedr. 4. eksamensforsøg (NT2 i F15) og genindskrivning blev behandlet. Der 
var enighed om, at forudsætningen for imødekommelse af ansøgningen er, at den studerende 
henvender sig til studievejlederne m.h.p. etablering af et realistisk studieprogram, og at den 

mailto:teo@cas.au.dk


studerende sammen med underviseren skal aftale et særligt vejledningsforløb. Peter Lodberg 
orienterer underviseren. Den studerende skal gøres opmærksom på, at evt. ansøgning om yderligere 
eksamensforsøg i faget ikke kan forventes imødekommet. 
 
Ad 9. (nyt) Forslag til revideret studieordning for RRE*)  
Jakob Engberg omdelte og gennemgik ny udgave af det fremsendte bilag. 
Studienævnet tilsluttede sig de foreslåede justeringer. 
 
Ad 10. (nyt) Evt. 

1. Julie Bostrup orienterede kort om møde vedr. kvalitetssikring. Der vil formentlig foreligge 
materiale om kvalitetssikring inden kommende studienævnsmøde 

2. I forbindelse med undervisningsplanlægning skal det sikres, at fagudbuddet veksler. Punktet 
tages op på lærermøde og i fagmiljøerne i forbindelse med undervisningsplanlægningen for 
F15. 

3. Sommerskolespørgsmålet (jf. punkt 2 (nyt)) tages op på kommende studienævnsmøde. 
 
Ref.: SV 


