
Referat af  

Studienævnsmøde – Teologi d. 14. oktober 2016 

 

Til stede: Jakob Engberg (suppleant for studienævnsformanden), Else K. Holt, Søren Jensen 

(næstformand), Simon Jylov, Julie Bostrup (suppleant for Ida Høyrup), Maria Svane-Christiansen 

(studievejleder), Niels Christian Hviid Gade (observatør), Marike Runz (observatør), Jeppe 

Norskov Stokholm (uddannelseskonsulent), Susanne Vork Svendsen (studienævnssekretær). 

Fraværende med afbud: Ulrik Nissen (studienævnsformand)  

Dagsorden  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat (bilag 1) 

3. Nyt og orientering. Orienteringspunkt (12:35-12:50) 

3.1 Orientering v/ studienævnsformanden  

3.2 Meddelelser v/ studielederen 

3.3 Nyt fra studievejlederne 

3.4 Nyt fra de studerende 

4. Dispensationer (bilag 2). Orienteringspunkt (12:50-13:00) 

5. Adgangskrav set i lyset af § 2. Diskussionspunkt (13:00-13:25) 

6. Evaluering af F16 (bilag 3). Diskussionspunkt (13:25-13:35) 

7. Specialevejledningspapir (bilag 4). Diskussionspunkt (13:35-13:50) 

 

Pause 13:50 – 14:00 

 

8. Studiestartsprøve (bilag 5) (14:00 – 14:10) 

9. Specialeforberedende element. Diskussionspunkt (14:10 -14:30) 

10. Delnotat 1, projektorienteret forløb, Arts (bilag 6). Diskussionspunkt (14:30 – 14:45) 

11. Revision af kandidatstudieordning. Diskussionspunkt (14:45-15:10) 

12. Evt.  

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 5 blev udskudt til næste møde. 
Punkt 11 blev – som diskussionspunkt – udskudt til næste møde. Der orienteres kort om punktet i 
forbindelse med punkt 9. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referater (bilag 1) 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3. Nyt og orientering. Orienteringspunkt 

3.1 Orientering v/studienævnsformanden 

Jakob Engberg orienterede på vegne af Ulrik Nissen. 
a. Forslag om at semesterstartsfesten i E17 bliver d. 8. september. Studienævnet har ingen 

indvendinger, hvis religionsvidenskab også er indstillet på denne dato. 
b. Forslag om at finde en aften i december, hvor studienævnet går ud og spiser sammen. D. 15. 

december blev foreslået. 
 
3.2  Meddelelser v/ studielederen 



a. Digital evaluering: Der er nu mulighed for at tilføje tre fælles spørgsmål på tværs af 
uddannelserne under det teologiske studienævn. Der blev i den forbindelse nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af Simon Jylov, Jakob Engberg og Jakob Egeris Thorsen. Når 
arbejdsgruppen har formuleret spørgsmålene, sendes spørgsmålene pr. mail til 
studienævnsmedlemmerne til godkendelse. Når spørgsmålene er godkendt, sendes de til Jeppe 
Nordskov Stokholm. 

3.3 Nyt fra studievejlederne 
a. Studievejledningen får mange henvendelser fra måske kommende studerende med ønske om 

førstartmeritvurdering. 
b. Studievejlederne får flere henvendelser fra studerende på diakoni. Henvendelserne handler som 

oftest om travlhed og om den uventede mængde af gruppearbejde. 
c. Flere nye studerende har givet udtryk for, at de har fået fornemmelsen af, at teologistudiet på 

AU primært er henvendt til studerende, der ønsker at blive præst i folkekirken – og altså ikke så 
meget til studerende, der er mere uafklarede vedr. deres ønske om fremtidigt arbejde. Det kan 
muligvis føre til frafald, når/hvis en gruppe studerende føler sig mindre velkommen end en 
anden gruppe. 
Problemstillingen blev drøftet, og der var enighed om, at både studerende, der har som mål at 
arbejde i folkekirken som præster, og studerende med andre ønsker til fremtidigt arbejde er 
velkomne på studiet og bør kunne spejle sig i RUS-arrangementer og lignende. 

d. Studiegruppeworkshoppen blev aflyst, da det viste sig, instruktorerne allerede havde afholdt et 
lignende arrangement. 

e. Studiepraktikken i uge 43 er underforberedelse. 
f. Studievejlederne deltager på vegne af diakoni og RRE i kandidatdagen i Sø auditorierne i 

november. 
3.4 Nyt fra de studerende 

a. Teologisk Fællesliste har nu sin opstillingsliste til valget i november klar. De opstillede er Ida 

Høyrup, Marike Runz og Niels Christian Hviid Gade. En studerende fra diakoni og en 

studerende fra teologi er suppleanter. 
b. De teologistuderendes fælles ’milits’ har nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

årgangsrepræsentanter og studienævnets studenterrepræsentanter. Formålet er via artikler at 
gøre opmærksom på, at teologi ikke bør være omfattet af dimensioneringen. Et folkemøde, som 
afholdes d. 10. november, er under planlægning. På mødet vil man bl.a. drøfte forskellige 
modeller for kandidatuddannelsen. 

  

Ad 4. Dispensationer (bilag 2). Orienteringspunkt. 

Listerne fra FU-møderne d. 13. og d. 28. september blev gennemgået. 

 

Ad 5. Adgangskrav set i lyset af § 2. Diskussionspunkt. 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

Ad 6. Evaluering af F16 (bilag 3). Diskussionspunkt. 

Den fremsendte evaluering blev kort kommenteret. Der er tale om en meget positiv evaluering. 

 

Ad 7. Specialevejledningspapir (bilag 4). Diskussionspunkt. 

Enkelte omformuleringer blev foreslået. Susanne Vork Svendsen sender forslagene til Lena Pradhan. 

Specialevejledningspapiret er et godt initiativ. 

 

Ad 8. Studiestartsprøve (bilag 5) 

Det fremsendte papir blev kort gennemgået, og studiestartsprøven blev rent principielt kort diskuteret. 

I alt 45 ARTS-studerende er blevet udmeldt, fordi de ikke bestod studiestartsprøven. 

 

 



 

Ad 9, 10 og 11.  Specialeforberedende element. Diskussionspunkt. 

Delnotat 1, projektorienteret forløb, Arts (bilag 6). Diskussionspunkt. 

      Revision af kandidatstudieordning – ændret til orienteringspunkt. 

Søren Jensen orienterede om, hvor langt udvalgsarbejdet er kommet: 

- Der er to modeller: 1. Teologisk Tema opretholdes på bekostning af udbud af valgfag på tredje 
semester eller 2. Teologisk tema afskaffes til fordel for et øget udbud af valgfag. 
Sidstnævnte minder om den kendte fra 2012-studieordningen.  

- I det omfang, det er muligt, bør eksamener afvikles i december hhv. maj måned. 

- Det specialeforberedende element: De studerende skal have valgt vejleder senest 15. 

september. 

- I september vil der blive afholdt en specialeforberedende dag. Dagen vil bestå af et 

specialearrangement v/VEST, et møde hvor studerende møder studerende (bl.a. m.h.p. at 

danne specialegrupper) og et møde mellem den enkelte studerende og dennes vejleder. 

Der var i studienævnet enighed om at afskaffe Teologisk tema og bevare valgfag. 

Der var ligeledes enighed om ikke at etablere et selvstændigt ECTS-belagt specialeforberedende 

element, men at lade det specialeforberedende element indgå i allerede eksisterende fag. 

Det blev af studenterrepræsentanterne udtrykt kritik af, at specialeperioden reelt er blevet forkortet 

med to måneder. 

Det blev endvidere påpeget af studenterrepræsentanterne, at indførelse af et specialeforberedende 

element kan skabe en unødig stress-kultur. 

 

Jeppe Norskov Stokholm understregede, at det skal fremgå tydeligt af studieordningen, at der er et 

specialeforberedende element. 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om prodekanens overvejelser m.h.t. det specialeforberedende 

element: 

Der vil efter al sandsynlighed blive etableret et fælles IKS-specialekursus. Alle studerende vil 

kunne vælge dette IKS-kursus. Det vil kunne indgå i de studerendes studieprogram som et valgfag, 

hvor den fagspecifikke del ligger hos vejlederen. 

Der vil blive udviklet et e-læringskursus til studerende, der p.g.a. praktik/feltarbejde/udlandsophold 

ikke kan deltage i IKS-specialekurset. 

 

Ad 12. Evt.  

Tak til Rikke Bjørn Jensen for kaffe og chokolade. 

 

 
Ref.: SVS 
 
 

 


