Godkendt referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 28. april 2014
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, Simon Jylov
(næstformand), Søren Jensen, Julie Bostrup, Rikke Amalie Vestergaard (studievejleder), Bettina
Franch (studievejleder), Susanne Vork (referent)
Fra kl. 10.00: Liselotte Malmgart (studieleder), Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent),
Fraværende med afbud: 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. Orientering vedr. principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre
arrangementer, hvor der sælges alkohol
9. Vejledning om lægeerklæring*)
10. Orientering om indikatorer*)
11. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Referaterne
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
1. Teologiens døgn 4. – 5. april: Arrangementet forløb godt. Indkomne kritikpunkter er
medtaget i den endelige evaluering af arrangementet. Da Teologiens døgn vokser år for år,
er der tanker om et mere fast forankret sekretariat.
Peter Lodberg takkede alle, der hjalp i forbindelse med dette års arrangement.
2. Budget og økonomi på AU præsenteres nu på helt anden vis. Det betyder bl.a., at
styringsmekanismerne nu er baseret på reelle tal (ikke på tradition). Alle tal brydes nu ned –
ikke bare på fakultets- eller institutniveau, men på uddannelsesniveau.
Dette giver langt større gennemskuelighed.
3. Da Bettina Franch har sagt op som studievejleder, har stillingen været slået op. Der var seks
ansøgere, hvoraf fire har været til samtale. Der har været et godt forløb omkring
ansættelsesproceduren.
Pr. 1. maj 2014 er Naja Bisgaard Krogh ansat som studievejleder på teologi.
4. Opfølgning vedr. semesterstartsfest 26. september 2014:
Nobelauditoriet er reserveret.
Som fagligt tema foreslog Peter Lodberg: Diskussion om forholdet mellem antropologi og
teologi v/Ole Høiris samt en teolog (David Bugge blev foreslået). Forslaget vandt
tilslutning. Peter Lodberg spørger David Bugge.

Prædikant: Peter Lodberg spørger Johannes Nissen, Troels Nørager og René Falkenberg i
nævnte rækkefølge
Programskitse:
9.00- 9.45
Gudstjeneste i Johanneskirken
10.00 – 10.45
Kaffe og rundstykker
10.45 – 12.00
Fagligt tema i Nobelauditoriet
12.00 Pølser
Aftenfest
5. Kort orientering vedr. lukning af studieordninger:
Kun få studerende er indskrevet på gamle studieordninger. Disse studerende kontaktes
m.h.p. færdiggørelse hhv. overflytning hhv. udmeldelse.
6. Spørgsmål: Er der tænkt på et introduktionsforløb for diakonistuderende?
Svar: Jakob Egeris Thorsen (tovholder) og Peter Lodberg er ved at planlægge et
introduktionsforløb. Også diakonistuderende vil blive inviteret til semesterstartsfesten.
Ad 4. Orientering v/studielederen
Pr. 1. april var der 17 ansøgere til kandidatuddannelsen i teologi. Der er åbent for ansøgninger frem
til 15. juni.
Ad 5. Nyt fra studievejlederne
1. Arrangementet ”Teologer i job” er afholdt. Fremmødet var ikke imponerende, men de
fremmødte fik stort udbytte af arrangementet. Tilsvarende arrangement vil også fremover
finde sted.
2. Peter Lodberg takkede Bettina Franch mange gange for et godt, trygt og inspirerende
samarbejde.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
Intet nyt
Ad 7. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 12. marts og d. 26. marts 2014 blev gennemgået.
Ad 8. Orientering vedr. principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre
arrangementer, hvor der sælges alkohol
Søren Jensen deltog d. 10. april i møde vedr. ”Orientering vedr. principper og regler for afholdelse
af fredagsbarer, fester og andre arrangementer, hvor der sælges alkohol”
Foreløbig er der udelukkende tale om regler og principper for afholdelse af fredagsbarer.
Regler og principper indebærer, at der efter kl. 20.00 vil være en ’vægterordning’. Alle fredagsbarer
indbetaler til finansiering af denne ordning.
Umiddelbart ser foreningslivet ikke ud til at være så ”truet” som først antaget.
Ad 9. Vejledning om lægeerklæring*)
Det fremsendte bilag blev gennemgået blev vedtaget.
Ad. 10. Orientering om indikatorer
Frederik Langkjær orienterede om det fremsendte bilag.

Frederik Langkjær oplyste, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om det er muligt –
efter ”tal-bearbejdelse” – at anvende tallene i en mere kvalitativ diskussion, hvor også studerende
skal inddrages.
Peter Lodberg gav udtryk for, at tankerne i bilaget giver mulighed for udarbejdelse af en årlig
rapport over de bevægelser, som for øjeblikket kun modtages drypvist. Der er fremover således
mulighed for en langt mere kvalificeret diskussion af enkelte temaer.
Studienævnets umiddelbare opgave er at forholde sig til, om der mangler indikatorer i bilaget.
Et forslag kunne være, at der nedsættes paneler/afholdes temaeftermiddage med studerende, hvor f.
eks. studiemiljøet kan diskuteres på baggrund af den årlige uddannelsesrapport.
Studienævnet for teologi tilsluttede sig hovedlinjerne og grundtankerne i notatet, og vil tage det op
igen, når der foreligger noget konkret om studienævnets rolle.
Ad 11. Evt.
Der blev kort orienteret om Rådgivnings- og Støtteenhedens retningslinjer for udtalelser vedr.
studerende.
Ref.: SV

