Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. februar 2014
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Jan Dochhorn, Julie
Bostrup, Simon Jylov (næstformand), Søren Jensen, Bettina Franch (studievejleder), Kirsten
Strunge Larsen (eksamensmedarbejder) Susanne Vork (referent)
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart (studieleder), Frederik Langkjær
(uddannelseskonsulent)
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. Pensum (KA-uddannelsen)*
9. Retningslinjer vedr. studieordningsændringer*
10. Lukning af studieordninger*
11. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Et nyt punkt 11 blev tilføjet: Summer School – BA-studerende.
Derefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
1. Semesterstartsarrangementet forløb godt, og flere har udtrykt ønske om, at der nu dannes en
tradition for et sådant arrangement. Tak til Carsten Bach-Nielsen hvis foredrag er blevet
rost.
2. Peter Lodberg orienterede om, at fredagsbarer og festforeninger på AU er inviteret til møde
d. 11. marts. Østjyllands politi vil deltage i mødet og bl.a. orientere om regler festforeninger
og for afholdelse af fredagsbarer.
Ad 4. Orientering v/studielederen
Punktet udgik, da studielederen ikke var tilstede.
Ad 5. Nyt fra studievejlederne
Alt går, som det skal.
Planlægningen af U-days er på plads.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
Da Klassisk fredagsbar flytter til bygning 1461 eller 1463, vil husudvalget (Else K. Holt, Lone
Sloth, Bente Kejser, Simon Jylov) ny-indrette ”Vandhullet”.
Husudvalget konstituerer sig på kommende møde.

Ad 7. Dispensationer*)
Listen fra FU-mødet d. 29. januar 2014 blev gennemgået.
Ad 8. Pensum (KA-uddannelsen)*
Det fremsendte forslag blev drøftet.
Studienævnet kunne ikke tilslutte sig forslaget, men vil opfordre såvel studerende som undervisere
til at nærlæse studieordningens bestemmelser.
Emnet vil blive taget på et lærermøde.
Begrundelsen for ikke at støtte forslaget var bl.a., at forslaget ikke tager højde for, at der f.eks. også
i forbindelse med valgfag er såvel bundne som frie opgaver.
Under punktet blev nævnt, at aftaleskemaerne måske er overflødige med de nye pensumregler.
Aftaleskemaernes ”fremtid” skal drøftes nærmere – i første omgang på kommende lærermøde..
Ad 9. Retningslinjer vedr. studieordningsændringer*
Følgende tekst tilføjes 2014-studieordningen for BA-uddannelsen:
”Studerende, der efter afholdt vintereksamen 2017 måtte være indskrevet på 2007-studieordningen,
overflyttes uden videre varsel til 2014-studieordningen”.
Susanne Vork undersøger, hvor mange studerende, der fortsat er indskrevet på 2007-KAstudieordningen. Der tages stilling til overflytning af disse på kommende SN-møde.
Ad. 10. Lukning af studieordninger*
Susanne Vork undersøger, hvor mange studerende, der fortsat er indskrevet på 1989-, 2003- og
2005-studieordningerne.
Der tages på næste møde stilling til lukning af disse studieordninger.
Ad 11. (nyt) Summer School – BA-studerende
Muligheden for at BA-studerende kan tilmelde sig Summer School-kurser på KA-niveau blev kort
drøftet.
Studienævnets mulighed for at hjælpe BA-studerende er dog begrænset, da Summer School ikke
administreres af studienævnet.
Ad 12. (nyt) Evt.
Eksamensform for valgfag (KA-2012-studieordningen) blev afklaret.
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