Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 26. oktober 2012
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Kasper Bro Larsen, Simon Emil
Koefoed (næstformand), Rebecca Holst Andersen, Anna Bank Jeppesen, Lærke Færch Ussing
(studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Marlene Tønnesen (uddannelseskonsulent)
Susanne Vork (referent)
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. Eksamensplan V12/13
9. Aftaleskemaer
10. Information om husudvalgets arbejde
11. Summer School 2013*)
12. Møder F13*)
13. Studieaktivitet som strategisk indsats*)
14. Vedr. specialer*)
15. Undervisningsplanlægning på Arts*)
16. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Efter enkelte rettelser blev referatet godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
a) Peter Lodberg takkede alle, der bidrog til at gøre semesterstartsfesten til en succes.
b) Peter Lodberg orienterede om, at ”Teologiens døgn” nu er under planlægning. Marie
Andersen er blevet ansat som studentermedhjælp i samme forbindelse.
c) ”Institutforum” har konstitueret sig. Bjarke Paarup er formand, Peter Lodberg er
næstformand. Et af efterårets temaer bliver det kommende budget.
d) Såfremt muligheden for en ekskursion er til stede i 2015, kunne Afrika (Kenya samt
Zambia/Tanzania) være et rejsemål.
Ad 4. Orientering v/studielederen
a) AULA vil blive afløst af et nyt konferencesystem: Blackboard. Målet er, at overgangen sker
pr. 1. september 2013.
b) Aftagerpanel: Når godkendelse af aftagerpanel har fundet sted, skal medlemmerne inviteres
til møde med studienævnet. Mødehyppighed skal afklares.
c) Liselotte Malmgart orienterede kort om det nye lokalebookingsystem.
d) Møde med akkrediteringsrådet er endnu ikke fastsat.

e) Der blev afholdt internat-møde for Uddannelsesudvalget i begyndelsen af oktober. Blandt de
emner, der blev drøftet, var kvalitetspolitik og akkreditering samt uddannelsesøkonomi.
f) Marlene Tønnesen har udarbejdet en oversigt over, hvilke tiltag der er sat i værk i
forbindelse med studiemiljøpuljen. Oversigten blev omdelt og kort drøftet.
Ad 5. Nyt fra studievejledningen
a) 47 gymnasieelever var tilmeldt studiepraktik – 42 deltog, og alt gik godt.
b) Lærke Færch Ussing fratræder som studievejleder pr. 1. december 2012. Opslag vedr. ny
studievejleder udløber d. 29. oktober.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
a) Næste møde afholdes i uge 44.
b) Tre nye studenterrepræsentanter indtræder i studienævnet pr. 1. januar 2013.
Ad 7. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 28. september og d. 19. oktober blev gennemgået.
Ad 8. Eksamensplan V12/13
Fordele og ulemper ved ”åbne” eksamensperioder blev diskuteret.
Vedr. kandidatuddannelsen: Det blev besluttet, at der skal defineres to perioder i januar til bundne
skriftlige hjemmeopgaver. Såfremt en studerende har tre skriftlige hjemmeopgaver, placeres den
ene i december.
Vedr. bacheloruddannelsen: BA-projektet afleveres senest d. 10. januar 2013.
Ad 9. Aftaleskemaer
Forslagene til nye aftaleskemaer blev gennemgået og vedtaget.
Ad 10. Information om husudvalgets arbejde
Simon Emil Koefoed refererede fra husudvalgets møde d. 24. oktober:
a) 1. november forventes alle lokaler at være ”navngivet”.
b) Der er nedsat et kunstudvalg.
c) Da der p.g.a. brandfare ikke må opsættes opslagstavler i indgangspartiet (1451 og 1453) vil
en informationsskærm blive hængt op.
d) Indretningen af studieloungen er endnu ikke afsluttet.
e) Ryge’stationerne’ umiddelbart foran indgangsdørene vil blive flyttet længere væk
Ad. 11. Summer School 2013*)
Kasper Bro Larsens fremsendte forslag blev vedtaget og videresendes til studieleder Liselotte
Malmgart.
Ad 12. Møder F13*)
Liselotte Malmgarts fremsendte forslag blev vedtaget – dog med forbehold for placering af
undervisning.
Ad 13. Studieaktivitet som strategisk indsats*)
Punktet udsættes til næste møde, da bilaget ved en fejl ikke var blevet fremsendt til studienævnets
medlemmer.

Ad 14. Vedr. specialer*)
Studienævnet tilsluttede sig den fremsendte formulering vedr. ”Dispensation til udsættelse af
afleveringsfrist under specialestudiet”.
Ad 15. Undervisningsplanlægning på Arts*)
Studienævnsformand Peter Lodberg udarbejder – på baggrund af kommentarer fra
studienævnsmødet og kommende lærermøde – et høringssvar.
Ad 16. Evt.
Susanne Vork sender Doodle til studienævnsmedlemmerne m.h.p. placering af næste møde i
bachelorstudieordningsudvalget.

Referent:
SV

