Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 17. december 2013
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Jan Dochhorn, Carsten Bach-Nielsen, 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 uden afbud: 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. Institutstruktur*)
9. Frist for bedømmelse af specialer*)
10. Vedr. fredagsbarer*)
11. Cand.mag. i diakoni
12. BA-studieordning*)
13. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Følgende punkter blev tilføjet
Nyt punkt 13: Forsøgsordning i GT*)
Nyt punkt 14: Næste møde
Nyt punkt 15: Tilføjelse til papir vedr. økonomisk støtte*)
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
1. Nyt om stillinger:
- Et stillingsopslag som post doc ved Grundtvigcenteret er under udarbejdelse
- Der er nedsat bedømmelsesudvalg m.h.p. lektorat i RRE (Religious Roots of Europe).
Lektoratet placeres under Kirkehistorie.
- MSO er ansat i Anvendt etik (samarbejde med Center for Bioetik, filosofi og idéhistorie)
- MSO i Dogmatik er under bedømmelse
- MSO i Praktisk teologi er under bedømmelse
- MSO ved Grundtvigcenteret: Bedømmelsesudvalg er ved at blive etableret.
- Der foreligger et mundtligt tilsagn om et adjunktur i forbindelse med diakoni.
Stillingsopslag afventer dog nærmere beslutning.
2. Markering af semesterstart F14 finder sted onsdag d. 5. februar 2014. Carsten Bach-Nielsen
forelæser over temaet ”1. verdenskrig”, og Kasper Bro Larsen samt et par studerende
beretter fra ekskursionen til Israel/Palæstina.

Ad 4. Orientering v/studielederen
1. Black Board: Teologi deltager i et pilotprojekt i F14.
Fra og med januar 2015 skal alle overgå til brug af Black Board. Der i denne forbindelse
nedsat en styregruppe.
Studienævnet bakkede op om, at hele fagmiljøer overflyttes til Black Board fra og med
sommeren 2014.
2. AUs budget behandles i bestyrelsen d. 18. december. Instituttets budget forventes at
foreligge d. 10. januar, hvorfor uddannelseslederne mødes d. 14. januar.
3. Timeplaner forventes fortsat offentliggjort d. 20. december 2013.
4. Diakoni og to andre nye uddannelser har første studiestart 1. september 2014. Brasiliansk
flyttes fra IÆK til IKS (under ”Områdestudier”).
5. Aktivitetskontoen bliver ikke beskåret i 2014.
Ad 5. Nyt fra studievejlederne
1. Alt går vel.
2. Studievejlederne har deltaget i møde med det studieadministrative team m.h.p. at forsætte og
udbygge det gode samarbejde.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
1. Stemmeprocenten i forbindelse med valget kom på teologi op på godt og vel 36 %. To lister
stillede op. Resultat: Teologisk Fællesliste stiller med tre medlemmer til det kommende
studienævn.
Ad 7. Dispensationer*)
Listen fra FU-mødet d. 4. december blev gennemgået.
Ad 8. Institutstruktur*)
Teologi bliver en afdeling på IKS med en afdelingsleder, som har personaleansvar.
Peter Lodberg indstillede, at der skrives et kort og positivt høringssvar.
Frederik Langkjær refererede fra IKS’ studienævnsmøde, og meget tyder på, at der kan skrives et
høringssvar, der er fælles for IKS og teologi.
Studenterrepræsentanterne fremførte, at studienævnet bør drøfte, om afdelingslederen og
studienævnsformanden skal være en og samme person.
Såfremt der sker en adskillelse, og afdelingslederen ikke sidder i studienævnet, bør vedkommende
have fast observatørstatus ved studienævnsmøderne.
Forskellige modeller for at ’skille’ ansvarskoncentrationen blev kort drøftet.
Det blev besluttet, at i 2014 fortsætter studienævnsformand og afdelingsleder som én person. I løbet
af 2014 diskuteres og besluttes den fremtidige struktur.
Ad 9. Frist for bedømmelse af specialer*)
Studienævnet tilsluttede sig det fremsendte bilag.
Ad 10. Vedr. fredagsbarer*)
Det fremsendte bilag blev drøftet.
Punktet tages op igen på januar-mødet, hvor der forventes at være et bilag fra ARTS-studerende og
ARTS-fredagsbarer.

Ad 11. Cand.mag i diakoni
Uddannelsen cand.mag i diakoni blev godkendt på akkrediteringsrådets møde d. 4. december.
Planlægning samt markedsføring iværksættes. Annoncering og markedsføring starter d. 10. januar
2014.
Ad 12. BA-studieordning*)
Det fremsendte bilag blev kort gennemgået.
Studienævnet tilsluttede sig bilaget.
Ad 13. (nyt) Forsøgsordning i GT*)
Et bilag udarbejdet af Else K. Holt på vegne af GT-underviserne blev omdelt.
Bilaget blev drøftet. Det blev besluttet, at bilaget ligeledes skal drøftes i lærergruppen, inden
beslutning træffes.
Timetalsdiskussionen skal under alle omstændigheder finde sted, og den ønskede forsøgsordning
bør indgå heri.
Ad 14. (nyt) Næste møde
Onsdag d. 29. januar 2014.
Ordinært møde kl. 9.00 – 10.30
Kaffe for det afgående og det kommende studienævn kl. 10.30 – 11.00
Konstituerende møde kl. 11.00 – 12.00
Ad 15. (nyt) Tilføjelse til papir vedr. økonomisk støtte*)
Bilagets tekst blev godkendt.
Ad 16. Evt.
Studenterrepræsentanterne afholder frokostmøder, hvor studerende kan henvende sig.
Ref.: SV

