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Mødedato: 20. marts 2020 kl. 13.00-16.00
Mødested: Zoom
Mødeemne: Studienævnsmøde. Studienævnet ved Teologi.

Indbudt: Ulrik Nissen (studienævnsformand), René Falkenberg (VIP-medlem),
Kirstine Helboe Johansen (VIP-medlem), Anton Lynge Nielsen (næstformand),
Elisabeth Lyngberg-Larsen (stud. medlem), Jon Asnæs Kattrup (stud. medlem),
Ida Høyrup (studievejleder) og/eller Amanda Urban (studievejleder), Liselotte
Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Kristine
Ørnsholt (afdelingskoordinator), Camilla Mark Thygesen (SNUK), Nikolaj Vium
(observatør), Mikael Brorson (observatør), Kristine Nørtoft Sørensen (observatør)

DAGSORDEN:

Dagsorden med sagsfremstillinger:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på referat
Opfølgning på referat af ordinært SN-møde d. 26. februar 2020

3.

Orienteringspunkter
3.1
Orientering v/ studienævnsformanden
3.2 Meddelelser v/ studieleder
3.3 Orientering v/ studieadministrationen
3.4 Nyt fra studievejlederne
3.5
Nyt fra de studerende
3.6 Studienævnsformand orienterer studienævnet om den kommende
årlig status og skitserer kort processen herfor

4.

Drøftelsespunkter
4.1
Spørgsmål og udfordringer rejst af coronavirus
4.2 Social trivsel
4.3 Ideer til kommende arrangementer
4.4 Mulig kommunikationsplatform til studerende
4.5 Mulig oplægsholder til studiestartsarrangement i september
4.6 Seminardag i Maj
4.7
Frafald på 2. og 3. studieår

5.

Beslutningspunkter
5.1
Instruktorundervisning
5.2 Godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og
eksamen
5.3
Godkendelse af studieordningsændringer
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5.3.1
Fjernelse af undervisningsdeltagelse på Diakoni
5.3.2
Omprøvebeskrivelse på Projektorienteret forløb
5.4 Ansøgning til aktivitetspuljen
6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder

7.

Evt.

Dagsorden med sagsfremstillinger:

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på referat
Opfølgning på referat af ordinært SN-møde d. 26. februar 2020
Bilag:
Bilag 2.1 Godkendt referat SN-møde Teologi 26. februar 2020

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.3

Orientering v/ studieadministrationen
- Nyhedsbrev fra Arts studier (bilag 3.3)
- orientering om besøg af Berit Eika i april

3.4

Nyt fra studievejlederne
- Status på Arts rådet

3.5

Nyt fra de studerende

3.6

Studienævnsformand orienterer studienævnet om den kommende årlig status
og skitserer kort processen herfor
Studienævnet orienteres om det kommende årlige statusmøde der afholdes på
SN-mødet i april/maj.
Uddannelser som skal afholde årlig status
Uddannelser som ikke skal uddannelsesevalueres, skal afholde årlig status.
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Hvad er årlig status og på hvilken baggrund afholdes det
Den årlige status har til formål at sikre et systematisk eftersyn af uddannelserne
i deres helhed. Man ser på hvad der er sket siden sidste årlige status i 2019 med
henblik på at afklare, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med fremadrettet.
Den årlige status skal også sikre, at der følges op på udviklingsinitiativer fra det
seneste års status eller uddannelsesevaluering. I den årlige status ses der således
samlet på det løbende kvalitetsarbejde på uddannelsen. Når man har fundet
frem til hvilke indsatsområder man ønsker, fastsættes disse i en handleplan for
hver enkelt uddannelse.
Årlig status afholdes som bekendt på baggrund af datamateriale, og består af
data fra Power BI, bemandingsplaner, gældende studieordninger, handleplaner
for seneste kvalitetsår, censorformandsskabets årsrapport samt evt. undervisningsevalueringer for uddannelsesnævnet med særligt fokus på at runde kvalitetspolitikkens 5 delpolitikområder.
Bilag:
Bilag 3.6.1 Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts
Bilag 3.6.2 Udfoldet procesbeskrivelse for årlig status Arts 2020

4.

Drøftelsespunkter

4.1

Spørgsmål og udfordringer rejst af coronavirus
Situationen omkring coronavirus og fysisk nedlukning af Aarhus Universitet rejser en række spørgsmål og udfordringer for vores uddannelser. Punktet giver
mulighed for en åben drøftelse af alle spørgsmål, der måtte melde sig fra både
studerende og VIP.

4.2

Social trivsel
Studienævnet drøfter, hvilke konkrete tiltag der kan arbejdes videre med i forhold til Jesper Madsens oplæg om faglig selvtillid.
Ideer fra sidste studienævnsmøde var:
- At være social omkring det faglige
- Arbejde med tutor- og mentorgruppen i forhold til italesættelse af det at være
studerende
- Forslag om at gøre denne form for oplæg til et tilbagevendende arrangement
- Hvordan kan man arbejde aktivt med det første studieår
- Udsættelsesadfærd

4.3

Ideer til kommende arrangementer
Studienævnet bedes begynde drøftelser omkring mulige kommende arrangementer. På sidste studienævnsmødet blev følgende nævnt som ideer:
- Paneldebat med repræsentanter fra folkekirken
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- Arrangement for studerende på KU og AU

4.4

Mulig kommunikationsplatform til studerende
Der blev på sidste studienævnsmøde nævnt at der mangler en kommunikationsplatform, hvor både undervisere og folk uden for universitetet fx præsteforeningen, har mulighed for at kontakte alle de studerende. Studienævnet bedes drøfte
mulighederne for at løse dette problem.

4.5

Mulig oplægsholder til studiestartsarrangement i september
Studienævnet bedes drøfte mulige oplægsholdere til studiestartsarrangement.

4.6

Seminardag i Maj
Studienævnet afholder den 25. maj en heldags seminar dag, hvor der er indlejret
et studienævnsmøde. Studienævnet starter drøftelsen af indholdet for seminardagen.

4.7

Frafald på 2. og 3. studieår
Bacheloruddannelsen på teologi har over længere tid haft en udfordring med et
sent frafald på 2 og 3. studieår. Studienævnet bedes drøfte både i gangværende
initiativer og mulige nye initiativer.
Bilag:
Bilag 4.7 Årgangsstatestik frafaldstidspunkt BA teologi

5.
5.1

Beslutningspunkter
Instruktorundervisning
Nytænkning af brugen af instruktorundervisning i sprogundervisningen ud fra
dialog med underviserne.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender det fremlagte forslag

5.2

Godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen
Af Universitetslovens §18, stk. 4, nr. 3 fremgår:
Studienævnet har foruden de i vedtægten fastsatte opgaver til opgave at sikre
tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning,
herunder…
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden
bedømmelse, der indgår i eksamen
Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen fremlægges derfor årligt
for studienævnet til godkendelse. På baggrund af drøftelser i studienævnet om
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generelle problemstillinger inden for undervisnings- og eksamensplanlægningen kan studienævnet foreslå ændringer i/tilføjelser til de principper, der indgår
i dokumentet.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen.
Bilag:
Bilag 5.2 Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen til studienævn

5.3

5.3.1

Godkendelse af studieordningsændringer
Studienævnet skal behandle og godkende forslag til studieordningsændringer til
ikrafttrædelse 01.09.2020
Fjernelse af undervisningsdeltagelse på Diakoni
Grundet indførelse af fjernundervisning på Kandidatuddannelsen i Diakoni fra
01.09.2020, foreslås det at fjerne alt krav om 75% undervisningsdeltagelse, da
de studerende kan have svært ved at opfylde dette krav, ved evt. tekniske udfordringer ved fjernundervisning.
Bilag: (eftersendes)

5.3.2

Omprøvebeskrivelse på Projektorienteret forløb
Det foreslås at ændre omprøvebeskrivelsen på det projektorienterede forløb,
for at skabe mere sammenhæng mellem den ordinære prøve og omprøven.
Bilag:
Bilag 5.3.2 Forslag til ny omprøvebeskrivelse på Projektorienteret forløb
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender de fremsatte forslag, som rettes til i studieordningen
pr. 01.09 og for efterårsfag i kursuskataloget 01.04.

5.4

Ansøgning til aktivitetspuljen
Studienævnet bedes behandle den indkomne ansøgning til aktivitetspuljen.
Ansøgning:
Ansøgning til støtte om togbillet til Valby for at foretage interview i forbindelse
med Speciale. Beløb i alt: 675,Forslag til beslutning:
Studienævnet godkendte ansøgningen
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6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
Bilag:
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - februar

7.

Evt.

