Godkendt referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 23. oktober 2013
Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Jan Dochhorn, Benjamin
Würtz Knudsen, Simon Jylov (næstformand), Søren Jensen, Rikke Amalie Vestergaard (til kl.
14.00) (studievejleder), Bettina Franch (til kl. 14.00) (studievejleder), Liselotte Malmgart (til kl.
14.00) (studieleder), Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder), Susanne Vork (referent)
Fraværende med afbud: 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. KA-studieordningen (Kirsten Strunge Larsen)
9. BA-studieordning*)
10. Artsstrategi 2013 – 2020*)
11. Eftertilmelding til fag (Simon Jylov)
12. Besøg af kirkeministeren (Simon Jylov)
13. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat*)
Efter en enkelt rettelse blev referatet godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
1. Peter Lodberg gennemgik programmet for møde med aftagerpanelet for teologi d. 28.
oktober 2013.
2. Peter Lodberg takkede arrangørerne for et vellykket semesterstartsarrangement.
3. På et møde med rektor og den øvrige UNI-ledelse er de fysiske rammer blevet taget op.Ny
bekendtgørelse for de pastoral-teologiske uddannelser har været i høring. Peter Lodberg har
sendt høringssvar til Mette Thunø.
4. Cand.mag. uddannelsen i Diakoni er af ACE Denmark indstillet til afvisning. Høringssvar er
afsendt. Svar kan forventes inden jul.
5. Det tidligere omtalte tilbud om screening for dysleksi er gennemført. Resultatet vil blive
drøftet på lærermødet i december.
6. Peter Lodberg gjorde kort rede for universitetets holdning i forbindelse med debatten om
oprettelse af universitetsuddannelse af imamer.
Ad 4. Orientering v/studielederen
1. Liselotte Malmgart gjorde kort rede for status m.h.t. uddannelser, der er søgt akkrediteret.
2. STÅ er på teologi faldet i forhold til sidste år. Faldet svarer til udsvinget i studentertal.

Ad 5. Nyt fra studievejlederne
1. Studiepraktikken er i fuld gang. 38 har tilmeldt sig.
2. Eksamensplanen diskuteres blandt de kandidatstuderende.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet:
Intet nyt
Ad 7. Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 13. september og d. 1. oktober blev gennemgået.
Ad 8. KA-studieordningen (Kirsten Strunge Larsen)
Kirsten Strunge Larsen omdelte et bilag vedr. eksamensplanlægning og gennemgik det.
Bilaget blev herefter drøftet.
På baggrund af drøftelsen udarbejder Kirsten Strunge Larsen et forslag til, hvordan
eksamensperioden kan planlægges.
Forslaget tages op på studienævnsmøde i november eller i december.
Studieordningens tekst skal gennemgås m.h.p. overensstemmelse mellem EDDI
(studieordningsprogrammet) og versionen på hjemmesiden.
Ad 9. BA-studieordning*)
Arbejdsgruppens forslag blev vedtaget.
Peter Lodberg undersøger det i bilaget indsatte klip fra referat af studienævnsmøde d. 19. februar
2013.
Ad 10. Artsstrategi 2013 – 2020*)
Det fremsendte bilag blev gennemgået og kommenteret.
Peter Lodberg skriver høringssvar.
Ad 11. Eftertilmelding til fag (Simon Jylov)
Punktet udsættes til kommende møde, da studievejlederne måtte forlade mødet kl. 14.00 p.g.a.
forpligtelser i forbindelse med studiepraktikken.
Ad 12. Besøg af kirkeministeren (Simon Jylov)
Simon Jylov har fået en aftale i stand med kirkeministeren, som kommer på besøg mandag d. 18.
november kl. 15.45 – 16.45.
Simon Jylov er vært for og ’tovholder’ på arrangementet.
Dekan Mette Thunø og institutleder Bjarke Paarup er inviterede til at deltage.
Ad 13. Evt.
1. D. 22. januar 2014 afholdes studienævnsdag for alle studienævn på Arts.
2. Carsten Bach-Nielsen meldte afbud til studienævnsmødet d. 27. november 2013.

Referent:
SV

