
Referat af  

Studienævnsmøde – Teologi d. 5. januar 2016 

 

Til stede: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Jakob Engberg, Søren Jensen 

(næstformand), Simon Jylov, Julie Bostrup, Maria Svane-Christiansen (studievejleder), Kristoffer 

Vinther Olesen (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Susanne Vork Svendsen 

(studienævnssekretær) 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat (bilag 1) 

3. KA – 2016 – studieordning (bilag 2) 

4. Notat fra arbejdsgruppen vedr. studieordninger (bilag 3) 

5. Notat fra arbejdsgruppen vedr. specialer (bilag 4) 

6. Meddelelser v/studienævnsformanden 

7. Orientering v/studielederen 

8. Nyt fra studievejlederne 

9. Nyt fra Teolrådet 

10. Dispensationer (bilag 5) 

11. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat (bilag 1) 

Referatet blev godkendt efter en enkelt rettelse. 

 

Ad 3. KA – 2016 – studieordning (bilag 2) 

Efter enkelte præciseringer vedr. pensum og ’erstatningsfag’ for overflyttere fra KU samt enkelte 

sproglige rettelser blev studieordningen godkendt. 

Når præciseringerne og rettelserne er foretaget, sendes studieordningen til dekanen til godkendelse  

 

Ad 4. Notat fra arbejdsgruppen vedr. studieordninger (bilag 3) 
Kommentarer: 

- Det er en god idé med en ”guide” til studieordningsrevisioner 
- Det vil være en god idé at udarbejde en generel vejledning til læsning af studieordninger 
- I og med den tidligere prodekans hyrdebrev på udmærket vis beskriver, hvilke ændringer der 

udløser en ny studieordning, forekommer bilag 1 en anelse overflødigt. 
 

Ad 5. Notat fra arbejdsgruppen vedr. specialer (bilag 4) 

Kommentarer: 

- Tak til arbejdsgruppen for idéer/forslag til hvordan en forkortet specialeproces kan planlægges 

- Specialer bør ikke indgå i digital eksamensaflevering 

- Idéen om mundtligt forsvar af specialer forekommer god. Kombinationsmuligheder bør 

overvejes – med blik for de praktiske problemer 

 

 

 



Ad 6.  Meddelelser v/studienævnsformanden 
Ingen meddelelser 

 

Ad 7. Orientering v/studielederen 

- Studienævnets medlemmer blev opfordret til at deltage i uddannelsesdagen(d. 13. januar) 
- Næste møde med aftagerpanelet for teologi er d. 8. marts. 

Dagsorden til mødet diskuteres på kommende studienævnsmøde. 
Det blev foreslået, at aftagerpanelet orienteres om indholdet i disciplinerne Religionsfag og 
Religionsteologi 

 

Ad 8. Nyt fra studievejlederne 

- Lena Pradhan (koordinator for bl.a. studenterstudievejlederne på teologi) er tilbage efter endt 

barselsorlov 

- Studievejlederne får mange henvendelser fra studerende, der føler sig stressede og/eller 

deprimerede. Punktet tages op på kommende studienævnsmøde 

- Studievejlederne får mange henvendelser fra gymnasieelever, som ønsker at høre nærmere om 

teologi- og/eller diakoni-uddannelsen 

- U-Days er under planlægning 

- ”Kandidat i job” er underplanlægning 
 

Ad 9. Nyt fra Teolrådet 

Intet nyt. 

 

Ad 10. Dispensationer (bilag 5) 

Listen fra 16. december 2015 blev gennemgået. 

 

Ad 11. Evt. 

- Der var enighed om i forbindelse med et studienævnsmøde kort at fejre, at arbejde med 2016-

KA-studieordningen nu er afsluttet 

- Ulrik Nissen takkede studienævnet for samarbejdet i det forgangne år og for arbejdet med 2016-

KA-studieordningen 

 

Ref.: SVS 


