
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 19. februar 2013 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, Eva 

Elisabeth Houth Nielsen (næstformand), Benjamin Würtz Knudsen, Simon Jylov, Rikke Amalie 

Vestergaard (studievejleder), Bettina Franch (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), 

Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder), Susanne Vork (referent) 

 

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. Hjælpemidler til eksamen i Græsk 

9. Aftaleskemaer samt eksamensplanlægning for kandidatuddannelsen 

10. Evalueringspolitik – IKS*) (vedr. bilaget: Alle rettelser er kursiverede) 

11. Undervisningsplanlægning på ARTS*) 

12. Ændring af studieordningen (KA) – specialeprøveformer samt udtalelse 

13.  B-prøver 

14. Orientering om specialeregler 

15. Stedfortræder for studienævnsformanden 

16. Mødeplan for E13*) 

17. Møde i BA-udvalget 

18. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat*) 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden  

a) Mandag d. 25. februar 2013 afholdes møde med aftagerpanelet for Teologi 

b) Peter Lodberg orienterede om følgende PR-initiativer: 

- ”Besøg TEO” genoplives under Center for Samtidsreligion. Marie Vejrup (leder af CFS) 

og Peter Lodberg er tovholdere 

- Folderen med oplysninger om Teologi sendes ud. 

- Interessante historier med/om teologer og teologistuderende er igangsat i forskellige 

medier. Peter Lodberg modtager gerne forslag til flere historier samt oplysninger om 

forskningsinitiativer. 

- Teologiens døgn (5. – 6. april 2013): Program udsendes i løbet af en-to uger. 

- Teologi har købt en stand på Danske Kirkedage 

c) Ansøgning om etablering af uddannelsen ”cand. Mag. I Diakoni” er dags dato til behandling 

i universitetsledelsen. 

d) Genakkrediteringen af kandidatuddannelsen er afsluttet med positivt resultat.. 



 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
Ingen orienteringspunkter 

 

Ad 5. Nyt fra studievejledningen 

a) Det er tidsmæssigt vanskeligt at forene den fagnære vejledning med vagter i Studiecenter 

Arts. Det vækker bekymring at vagterne i Studiecenter Arts tilsyneladende griber om sig. 

Liselotte Malmgart tager spørgsmålet op med Jesper Sølund Hansen og i 

Uddannelsesudvalget. 

b) Studerende efterspørger tidspunkt for ekskursionen til Jerusalem. Peter Lodberg undersøger. 

c) Tilmelding til sommerskole vil være mulig i forbindelse med tilmelding til undervisning i 

efterårssemesteret 2013 (1. – 15. maj). 

Tilmelding kan også ske (allerede nu) via sommerskolehjemmesiden. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

a) Teolrådet afholder generalforsamling d. 27. februar 2013. En del har tilmeldt sig, og flere 

har udtrykt interesse for at blive opstillet. 

b) Simon Jylov og Elisabeth Fonsmark har udarbejdet plan for aktiviteter i dette og kommende 

semester 

c) Lokalet, hvor bl.a. Teolrådet holder til, er ved at blive indrettet. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 29. januar og d. 12. februar blev gennemgået. 

 

Ad 8. Hjælpemidler til eksamen i Græsk 
Underviseren foreslår, at alle hjælpemidler skal være tilladt i forbindelse med eksamen i Græsk. 

Et bilag til punktet blev efterspurgt. 

Et bilag vil blive udarbejdet til kommende møde, hvor punktet tages op igen. 

Det bør undersøges, om underviserne i de øvrige sprogfag har samme ønske som underviseren i 

Græsk vedr. eksamensform og hjælpemidler. 

 

Ad 9. Aftaleskemaer samt eksamensplanlægning for kandidatuddannelsen 
Vedr. eksamensplanlægning: 

Kirsten Strunge Larsen omdelte bilag med forslag til generelle eksamensterminer (både sommer- og 

vintereksamen). Studienævnet tilsluttede sig forslaget. 

 

Vedr. aftaleskemaer: 

I forbindelse med forslaget til teksten på aftaleskemaerne blev en henvendelse fra to undervisere 

taget op, da spørgsmålet om godkendelse af foreløbig hhv. endelig litteraturliste rejses i 

henvendelsen. 

Under diskussionen blev påpeget, at der på dette punkt er uoverensstemmelse mellem teksten i 

2007-KA-studieordningen og teksten på aftaleskemaerne. Denne uoverensstemmelse må naturligvis 

ud af verden. 

Efter en længere diskussion blev følgende sat til afstemning: 

1) Studieordningens ordlyd ændres, så det klart fremgår, at pensum er den studerendes ansvar. Den 

studerende kan få et foreløbigt pensum godkendt, men eksamineres i det endelige pensum. 

2) Ordlyden i studieordningen bibeholdes, hvorfor teksten på aftaleskemaet må ændres. 



 

Da resultatet af afstemningen viste, at fem stemte for og en stemte mod 1) blev 2) ikke sat til 

afstemning. 

På baggrund af afstemningsresultatet blev det besluttet, at studieordningens ordlyd skal ændres. 

 

På de konkrete spørgsmål i henvendelsen fra de to undervisere blev svarene: 

- At litteraturlisten ved indgåelse af aftaleskema er foreløbig 

- At der dermed ikke er tale om en forhåndsgodkendelse at den endelige litteraturliste 

- At vejleder ikke bør indgå en aftale, hvis vejleder vurderer, litteraturlisten er mangelfuld. 

Det er den studerendes eget ansvar at kontakte vejleder i så god tid, at den studerende 

har tid til at ændre litteraturlisten, hvis vejleder ikke kan godkende den foreløbige 

litteraturliste. 

 

Ad 10. Evalueringspolitik – IKS*) (vedr. bilaget: Alle rettelser er kursiverede) 

Liselotte Malmgart præsenterede bilaget. 

Det blev præciseret, at RRE (Religious Roots of Europe) skal evalueres F13. 

Da studerende fremover skal underskrive på undervisernes sammenfatning af evalueringer, vil der 

blive formuleret en tilsvarende evaluerings-vejledning for studerende. 

Studienævnet tilsluttede sig bilaget. 

 

Evalueringsturnus: 

I F13 skal følgende fag/kurser evalueres på Teologi: 

KH, PT, undervisningen på RRE, undervisning hvor adjunkter og Ph.d-studerende er undervisere. 

 

Ad 11. Undervisningsplanlægning på ARTS*) 
Bilaget blev uddelt på studienævnets møde i januar. 

Der blev på mødet dags dato stillet enkelte supplerende spørgsmål til bilaget, og der blev udtrykt 

undren over, at de grundlæggende principper ikke er slået igennem i planlægningen af 

undervisningen for F13.  

 

Ad. 12. Ændring af studieordningen (KA) – specialeprøveformer samt udtalelse 
Der blev orienteret om specialeregler gældende for øvrige fag på Arts. 

Der skal produceres et bilag til punktet, som tages op på kommende møde, hvor også spørgsmålet 

om, hvorvidt resuméet indgår i sideantallet, skal diskuteres. 

 

 

Ad 13. B-prøver 

B-prøvers status blev kort diskuteret. 

Der er enighed om, at hvis en studerende – i forbindelse med et fag hvor prøveformen er aktiv, 

tilfredsstillende deltagelse – ikke opfylder kravene til aktiv, tilfredsstillende deltagelse, har den 

studerende ikke bestået og har dermed brugt et eksamensforsøg. B-prøven bliver dermed 2. 

eksamensforsøg. 

 

Ad 14. Orientering om specialeregler 
Punktet behandles på kommende møde (se under punkt 12). 

Titlen er ændret til ”Diakoni”. 

 

 



Ad 15. Stedfortræder for studienævnsformanden 
Jan Dochhorn blev valgt som stedfortræder for studienævnsformanden. 

 

Ad. 16. Mødeplan for E13*) 

Mødeplanen blev taget til efterretning. 

 

Ad. 17. Møde i BA-udvalget 

Mødet finder sted d. 16. april. 2013 kl. 13.00 – 16.00  

Deltagere: 

Peter Lodberg, Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, Bettina Franch, Rikke Vestergaard, Benjamin 

Würtz Knudsen, Susanne Vork. 

 

Ad. 18. Evt. 
Kommende møder er ændret til: 

Onsdag d. 20. marts kl. 8.15 – 11.00 

Onsdag d. 17. april kl. 8.15 – 11.00 

Punkter til næste møde:  

Det sociale liv efter flytningen (Simon Jylov fremsender bilag) 

Studiemiljøprojekter 

 

Referent: 

SV 


