
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 27. november 2012 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Kasper Bro Larsen (fra kl. 14.00), 

Simon Emil Koefoed (næstformand), Anna Bank Jeppesen, Lærke Færch Ussing (studievejleder), 

Bettina Franch (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Marlene Tønnesen 

(uddannelseskonsulent) Susanne Vork (referent) 

 

Fraværende med afbud: Rebecca Holst Andersen 

 

Under punkt 2 deltog endvidere: Hans Nørkjær (Figenbladet samt revyen), Mathias Skat Sommer 

(Højskoleforeningen samt Teoltryk), Jens Skønager (Teolrådet) 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Studiemiljøet på teologi 

3. Godkendelse af referat*) 

4. Meddelelser v/studienævnsformanden 

5. Orientering v/studielederen 

6. Nyt fra studievejlederne 

7. Nyt fra Teolrådet 

8. Dispensationer*) 

9. Eksamenstilrettelæggelse fremover 

10. Studieaktivitet som strategisk indsats*) 

11. Notat om undervisningsdeltagelse*) 

12. Studieordningsændringer – årshjul*) 

13. Ansøgningsskema – aktivitetskonto*) 

14.  Diakoni og social innovation – ansøgning om akkreditering 

15. Evt. 

 

Ad 2. Studiemiljøet på teologi 

Mødet blev indledt med punkt 2, hvor ovenfor nævnte studenterrepræsentanter deltog. 

Drøftelsen koncentrerede sig om følgende punkter: 

a. Nobelsalen 

Nobelsalen er endnu ikke færdigindrettet. Der vil komme nye møbler. 

Det er lidt uklart, hvem der har kontakten med indretningsarkitekten, og det vides ikke, om 

det bliver muligt, at de studerende kan sætte eget præg på indretningen. 

b. Fag-hjemmesider 

Prodekan Marianne Ping Huang har oplyst, at det i F13 bliver muligt at lave nye 

hjemmesider for de enkelte fag. 

c. Bibliotekssituationen 

Den generelle fornemmelse er, at bibliotekssituationen langt fra er tilfredsstillende: 

- For mange bøger er utilgængelige, og den elektroniske bogbestilling fungerer ikke som 

forventet. 

- Det er uhensigtsmæssigt at bibliotek (Nobelbiblioteket) og læsepladser (Tåsingegade) er 

placeret to forskellige steder. 

- Der mangler oplysning om mulighed for at opbevare bøger i umiddelbar nærhed af 

læsepladser. Det betyder, at mange – for at undgå at skulle transportere tunge bøger frem 



og tilbage - vælger at læse hjemme. Den daglige sociale kontakt med medstuderende 

forsvinder dermed, og det sociale miljø lider herunder. 

- Møblerne i biblioteket er dårlige at sidde i, ligesom lysforholdene er dårlige. 

- Arbejdsmiljøet på bibliotek og læsepladser forringes væsentligt af megen trafik, megen 

snak, støj fra kopirum m.v. 

- Fysisk handicappede studerende har ingen mulighed for at benytte biblioteket. 

- Lokalerne er ganske enkelt ikke attraktive. 

- Peter Lodberg kontakter Birgitte Langkilde vedr. bibliotekssituationen 

d. Studiecenter Arts 

Hvem har ansvaret for at computere, kopimaskiner m.v. fungerer?? 

e. Lokalebooking 

Lokalebookingsystemet fungerer ikke som ønsket. Der sker alt for hyppigt 

dobbeltbookinger, og de manglende skemaer uden for undervisningslokalerne medfører alt 

for mange forstyrrelser af undervisningen. Fornemmelsen er, at undervisningen ikke 

prioriteres højt nok. 

f. Mistillidskultur 

Indtrykket er, at en mistillidskultur har udviklet i forholdet administrativt personale – 

studerende. Eksempler: Administrativt personale går snakkende gennem læsepladsområder 

og afbryder undervisningen. Store ark med ”KUN for administrativt personale” eller 

”Reserveret til personalet” virker uvenlige og medvirker til fornemmelsen af, at 

undervisningen nedprioriteres. 

Dette punkt tages op på afdelingsmøder for administrativt personale. 

g. Morgensang videreføres, og der etableres i samarbejde med Teologisk Forening 

fællesmøder/debatmøder med korte oplæg om aktuelle emner for ansatte og 

teologistuderende. 

Konklusionen blev, at flytningen ikke er overstået endnu, når talen er om studiemiljø. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt – om end en vis ”ommøblering” af punkterne viste sig nødvendig, da 

studieleder Liselotte Malmgart kl. 14.30 skulle videre til møde i LSU. 

 

Ad 3. Godkendelse af referat*) 

Referatet godkendt. 

 

Ad 5. Orientering v/studielederen 

a) Uddannelseskonsulent Marlene Tønnesen har fået nyt arbejde på sprogcenteret i Randers. 

b) Undervisningsplanlægning: Den foreløbige tidsplan er, at skemalægningen går i gang d.d. 

Skemaerne bliver i perioden 10. – 14.december tjekket af medarbejderne i 

undervisningsplanlægningen, hvorefter planen sendes til VIP, faglige miljøer samt 

studieledere. Forhåbningen er, at skemaet/planen kan offentliggøres for undervisere og 

studerende d. 20. december. 

c) Repræsentanter fra studienævnene bliver inviteret til fælles studienævnsmøde d. 12. 

december kl. 13.00, hvor Information og Vejledning vil komme med udspil til 

ansvarsfordeling i forbindelse med rusarrangementer. Det er endnu ikke afklaret, hvor 

ansvaret for økonomien i forbindelse med rusarrangementer ligger. 

d) Uddannelsesudvalget har besluttet, at afleveringstidspunkter for bachelorprojekter er: 

Fredag i uge 50 for efterårssemesteret og den sidste fredag i maj for forårssemesteret. 

e) Læsepladsfaciliteter kan nu findes på kortet over AU. 



 

Ad 4. Meddelelser v/studienævnsformanden 
a) Rikke Amalie Vestergaard er pr. 1. december 2012 ansat som ny studenterstudievejleder. 

Processen omkring ansættelsen er forløbet fint. 

b) Der er nu nedsat et akkrediteringspanel. Oplysninger om den videre proces afventes. 

c) Peter Lodberg har deltaget i møde med det Mellemkirkelige Stiftudvalg i Aarhus Stift. Fra 

og med 2013 vil der være mulighed for at indsende prisopgave inden for Økumenisk 

Teologi. Afleveringsfrist vil være 1. oktober.  

d) Peter Lodberg deltager d. 5. december i et møde på Teologisk-Pædagogisk Center i 

Løgumkloster. 

e) Arbejdet med ny studieordning for bacheloruddannelsen genoptages efter jul. 

 

Ad 6. Nyt fra studievejledningen 

a) Bettina Franch er igen ”fuldtids”-studievejleder 

b) Lærke Færch Ussing fratræder som studievejleder pr. 1. december 2012. 

c) Bettina Franch og Lærke Færch Ussing har begge deltaget i Kandidatmessen. Messen var 

ikke en succes, hvilket formentlig skyldes både den tidsmæssige placering, og at messen var 

forbeholdt engelsksprogede uddannelser. 

d) Der er fortsat visse problemer med at få det organisatoriske arbejde til at fungere. Heller 

ikke her er den nye struktur på plads endnu. 

 

Ad 7. Nyt fra Teolrådet: 

a) Teolrådet holdt møde d. 23. november. 

b) Teolrådet vil gerne inddrages i arbejdet med den kommende faghjemmeside for Teologi. 

c) Faglig dag er udskudt til forårssemesteret. 

d) Teolrådet holder generalforsamling i begyndelsen af februar 2013. 

e) Simon Jylov udtræder af Artsrådet, men fortsætter i Akademisk Råd. Teologi vil dermed 

ikke være repræsenteret i Artsrådet. 

f) Teolrådet ønsker at klage over den manglende mulighed for vinteroptag på 

kandidatuddannelsen samt over de manglende angivelser af undervisningstidspunkter i 

kursuskataloget. 

 

Ad 8. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 31. oktober og d. 12. november blev gennemgået. 

 

Ad 9. Eksamenstilrettelæggelse fremover 

Punktet blev udskudt til decembermødet. 

 

Ad 10. Studieaktivitet som strategisk indsats*) 
Papiret blev drøftet m.h.p. afklaring af spørgsmål. 

 

Ad 11. Notat om undervisningsdeltagelse*) 
Papiret tages med i arbejdet med den nye studieordning for bacheloruddannelsen. 

 

Ad. 12. Studieordningsændringer – årshjul*) 

Papiret tages med i arbejdet med den nye studieordning for bacheloruddannelsen. 

 

 



 

Ad 13. Ansøgningsskema – aktivitetskonto*) 

Bilaget var vedlagt til orientering og evt. inspiration. 

 

Ad 14. Diakoni og social innovation – ansøgning om akkreditering 

Titlen er ændret til ”Diakoni”. 

Peter Lodberg redegjorde for baggrunden for og tankerne med den nye uddannelse. 

 

Ad 15. Evt. 

Punkter til kommende møde: 

a. Eksamenstilrettelæggelse fremover 

b. Regler vedr. godkendelse af litteratur 

 

 

Referent: 

SV 


