Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 15. august 2017

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg, René
Falkenberg, Niels Christian Hviid Gade, Nikolaj Vium, Cecilie Smith-Petersen, Maria
Svane-Christiansen (studievejleder) (fra kl. 14.00), Liselotte Malmgart (studieleder),
Susanne Vork (studienævnssekretær).

Varighed: 13.00 – 15.30
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)
2.1 Opfølgning på referat

Efter en ændring af formulering under punkt 5.2 blev referatet
godkendt.

Opfølgning

Punkt 4.1: PT og GT er blevet orienteret. GT bør formulere kravene
skriftligt, så alle studerende har mulighed for at orientere sig om
kravene.

Punkt 3. Nyt og orientering.
Orienteringspunkt.
3.1 Orientering v/
studienævnsformanden

3.2 Meddelelser v/ studielederen

a. Ulrik Nissen omdelte ark med optagelsestal. Der var 62
kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen, hvoraf 10
takkede nej til en studieplads. For øjeblikket er 52 ansøgere
derfor optaget. Det endelige tal opgøres pr. 1. oktober.
Rekrutteringstiltag bør diskuteres snarest.
b. Rapport i forbindelse med uddannelseseftersyn.
Ulrik Nissen er i færd med at udarbejde rapporten, som vil
blive diskuteret i SN. Ulrik Nissen omdelte bilag vedr. frafald.
Det ser umiddelbart ud til, at frafaldet i 2016 er væsentlig
mindre end frafaldet i 2014 og 2015.

Ulrik Nissen og
Nikolaj Vium

a. 35 studerende er optaget på kandidatuddannelsen i teologi.
b. Da det ser ud til, at der er 24 studerende, der skal skrive BAprojekt i F18, bør det overvejes, om der kan laves et fælles
vejledningsforløb – evt. kombineret med individuel vejledning.
KU-modellen (http://kurser.ku.dk/course/tteababapu/20162017) kan overvejes.
Ulrik Nissen oplyste, at der formentlig vil blive udbudt få –
men tværfaglige – forløb i BA-projekt i F18.
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3.3 Nyt fra studievejlederne

3.4 Nyt fra de studerende

3.5 Dispensationer (bilag 2)

SN tilsluttede sig idéen.
Måske er en sådan løsning i det hele taget ’vejen frem’. Dette
vil blive diskuteret i forbindelse med arbejdet med 2018-BAstudieordningen.
c. Alle SN-medlemmer inviteres til at deltage i mødet d. 9.
oktober kl. 12.00 – 15.30 med aftagerpanelet.
a. Rus-introduktion og kandidatintroduktion blev nævnt som
kommende arrangementer.
b. Studievejlederne får spørgsmål vedr. optagelse. En del
henvendelser drejer sig om interesse for kandidatuddannelsen
i diakoni.
c. Invitation til deltagelse i jubilæet samt til møde d. 26. august
om folkekirken er lagt på Black Board.
d. Maria Svane-Christiansen omdelte og gennemgik programmet
for rus-introduktionen. Der var megen ros til programmet.
a. Årgangsrepræsentanterne tænkes fremover at udgøre en
egentlig forening. Førstkommende møde vil være
konstituerende møde.
b. Studenterrepræsentanterne udtrykte glæde over og tilfredshed
med, at arbejdet med at sætte Axis Mundi i stand næsten er
færdigt.
Listen fra FU-møderne d. 9. august blev gennemgået.
En ansøgning om 5. prøveforsøg blev diskuteret. SN besluttede, at
ansøgningen ikke kunne imødekommes, da der ikke var tale om
usædvanlige forhold.
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Punkt 4. Beslutningspunkter
4.1 SN-møder i E17

Tirsdag d. 12. september kl. 14.00 – 16.00
Torsdag d. 12. oktober kl. 12.00 – 15.00
Tirsdag d. 14. november kl. 14.00 – 16.00
Onsdag d. 13. december kl. 13.00 – 15.30
Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 13.00 – 15.30 (såvel ordinært som
konstituerende møde).
FU mødes d. 22. august kl. 12.00 – 13.00

Punkt 5. Drøftelsespunkter
5.1 Evaluering E16 og F17

Ulrik Nissen og Niels Christian Hviid Gade har udarbejdet
sammenfattende evalueringer for E16 og F17.
Ulrik Nissen og Niels Christian Hviid Gade redegjorde mundtligt for
evalueringerne af såvel bachelor- og kandidatuddannelsen på teologi
og for diakoni og RRE.
Det skal drøftes, hvordan positive erfaringer (med f. eks. feed-back
og gruppearbejde) bedst kan videndeles/bæres videre.
Også knap så positive erfaringer fremgår af sammenfatningerne.
Sammenfatningerne rundsendes til SN og tages op igen, såfremt SNmedlemmerne har yderligere kommentarer.

5.2 Jubilæumsarrangement

Jubilæumsarrangementet afholdes d. 8. september.
Tilmeldingsfristen er d. 23. august.
Ulrik Nissen er i kontakt med Jørn Borup om at finde en fornuftig
løsning på sammenfaldet mellem jubilæumsfesten og
semesterstartsfesten.
Muligheder for at de nye studerende kan deltage i
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jubilæumsarrangementet blev drøftet.
Ulrik Nissen lægger en forhåndsreservation ind i forbindelse med
eftermiddagsarrangementet, så de nye studerende har mulighed for
at deltage.
5.3 Studiestart

Punktet faldt bort.

5.4 Eksamensdatoer på
kandidatuddannelsen

Ulrik Nissen orienterede kort om forskellige overvejelser vedr.
placering af eksamensdatoer på kandidatuddannelsen i forbindelse
med vintereksamen.
SN tilsluttede sig overvejelserne om at placere portfolio- og
mundtlige eksamener i december og aflevering af skriftlige opgaver i
januar.

Punkt 6. I øvrigt
6.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)
Punkt 7. Evt

Intet

a. Cecilie Smith-Petersen indtræder i arbejdsgruppen vedr.
kandidatuddannelserne i stedet for Marike Runz.
b. Studerende, der er interesserede i at deltage i mødet vedr.
uddannelseseftersyn, bedes henvende sig til
studenterrepræsentanterne, Ulrik Nissen eller Susanne Vork.
c. SN-medlemmerne vil blive inviteret til at deltage i den årlige
temadag.

Susanne Vork

Ref. SV
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