Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 27. november 2013
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Benjamin Würtz Knudsen, Simon
Jylov (næstformand), Søren Jensen, Rikke Amalie Vestergaard (til kl. 12.00) (studievejleder),
Bettina Franch (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Frederik Langkjær
(uddannelseskonsulent), Susanne Vork (referent)
Fraværende med afbud: Carsten Bach-Nielsen, Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder)
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. Retningslinjer – tomplads*)
9. BA-studieordning*)
10. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
1. Cand.mag. uddannelsen i diakoni er nu indstillet til akkreditering. Uddannelsen behandles
på akkrediteringsrådsmøde d. 4. december 2013.
2. 1.årsstuderende vil udarbejde forslag til ny tekst til studieguiden.
3. Markering af semesterstart F14 finder sted onsdag d. 5. februar 2014. Carsten Bach-Nielsen
foreslås som forelæser over temaet ”Folkeskolens udvikling”. Peter Lodberg modtager gerne
andre forslag.
Ad 4. Orientering v/studielederen
1. Studentertal for IKS pr. 1. oktober viser, at teologistuderende denne dato udgjorde 11% af
de studerende på IKS.
2. Markedsføring af cand. mag. uddannelsen i diakoni skal starte snarest.
3. 22. januar 2014 afholdes studienævnsdag for nuværende og kommende
studienævnsmedlemmer på Arts.
4. Arbejdsgruppen vedr. institutionsakkreditering er ved at undersøge – og udbedre – ”huller”.
Endvidere er målepunkter under udarbejdelse. Visse målepunkter vil gælde for hele AU,
mens andre vil gælde specifikt for Arts.
Ad 5. Nyt fra studievejlederne
1. Alt går vel.
2. Teologi er igen i år repræsenteret på UUG (”Uddannelse Uden Grænser”)-messerne.

3. Der savnes retningslinjer for procedure i forbindelse med studerende, der er til gene for
andre studerende.
Studieleder Liselotte Malmgart orienterede kort om mulige sanktioner og procedure i
sådanne tilfælde.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
1. Valgkampen er fuld gang.
2. Der blev d. 26. november afholdt stormøde vedr. studiefremdriftsreformen. I dag (d. 27.
november) afholdes demonstration.
3. Kirkeministerens besøg d. 18. november gik fint.
Ad 7. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 23. oktober, d. 5. november og d. 20. november blev gennemgået.
På baggrund af en konkret ansøgning blev flg. besluttet:
Studerende, der skal i praktik, har mulighed for at søge om et tilskud til transport, hvis den
månedlige udgift i forbindelse med transport til og fra praktikstedet er på 800,- kr. eller mere.
Tilskuddet vil være max. 100,- kr. pr. måned.
Ad 8. Retningslinjer – tomplads*)
Studienævnet tilsluttede sig IKS-studienævnets beslutning.
Ad 9. BA-studieordning*)
Studienævnet drøftede forskellige evt. progressionsregel-problemer i forbindelse med
studiefremdriftsreformen. Resultatet af drøftelsen blev, at der ikke foretages ændringer af
progressionsregler på nuværende tidspunkt.
2014-bachelorstudieordningen finpudses i forbindelse med FU-møde d. 4. december.
Ad 10. Evt.
Der blev fremsat forslag om, at der fremover ansættes en – to instruktorer ”i teologi” (i stedet for
som hidtil ”i græsk”/”i hebraisk” m.v.).
Referent:
SV

