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Mødedato: 21. august 2020 kl. 09.00-11.00
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 Emilie Blåberg Westergaard (studievejleder),
Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent),
Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Camilla Mark Thygesen (SNUK), Trine
Bjerregaard (SNUK)

DAGSORDEN:

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på referat
Opfølgning på referat af ordinært SN-møde d. 16. juni 2020

3.

Orienteringspunkter
3.1
Orientering v/ studienævnsformanden
3.2 Meddelelser v/ studieleder
3.3 Orientering v/ studieadministrationen
3.3.1
Nyhedsbrev Arts Studier
3.4 Nyt fra studievejlederne
3.5
Nyt fra de studerende
3.6 Proces for studieordningsændringer

4.

Drøftelsespunkter
4.1
Social trivsel og studieaktiviteter
4.2 Organisationernes dag
4.3 Teologisk feltstudie 8. semester på Bacheloruddannelsen i
teologi 2018
4.4 Proces for indhentning af emner fra studerende til valgfag
4.5 Evaluering af omlagte eksaminer
4.6 Drøftelse af proces omkring indstilling af ny Studieleder feb.
2021
4.7
Proces for valg af nyt studienævn

5.

Beslutningspunkter
5.1
Studieordningsændring – Progressionskrav
5.2
Godkendelse af fagbeskrivelse for valgfag F21
5.3
Tilbud om deltagelse i undersøgelse vedr. trivsel

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK), AR
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Tåsingegade 3
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
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dministrationscenter-arts/artsstudier
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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. 16. juni 2020
Bilag:
Bilag 2 Godkendt referat SN-møde Teologi 16. juni 2020

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
Der orienteres bl.a. om status på undervisningen i efteråret og status på sprogcafé

3.2

Meddelelser v/ studieleder
Bilag 3.2: udvidet studieassistent ordning E20

3.3 Orientering v/ studieadministrationen
3.3.1 Nyhedsbrev Arts Studier
3.4

Nyt fra studievejlederne

3.5

Nyt fra de studerende

3.6

Proces for studieordningsændringer
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i
uddannelsesnævnene. Studienævnet har stadig mulighed for at indmelde ønsker
om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale
om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer:
Forslag til studieordningsændringer behandles i:
- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til
godkendelse i dekanatet
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- dekanatet i januar.
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr
01.09.2021
Studienævnet har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:
Kandidatuddannelsen i Diakoni 2017
Skabelon for indstilling af ændringer kan rekvireres hos SN-sekretæren.
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til
at hente sparring hos SN-sekretæren i forhold til kvalificering af
den eller de ønskede studieordningsændringer inden endelig godkendelse i uddannelsesnævnet.

4.

Drøftelsespunkter

4.1

Social trivsel og studieaktiviteter
Status på drøftelse af muligheden for skillevægge i Axis Mundi

4.2

Organisationernes dag
Studienævnet drøfter mulige organisation til deltagelse i Organisationernes dag
som vil finde sted i november.

4.3

Teologisk feltstudie 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi
2018
Studienævnet drøfter forskellige muligheder for tilrettelæggelse af 8. semester
på 2018-studieordningen (første gang F22). Det teologiske feltstudie skal aflægges som et praktikophold, der enten skal afvikles over en kort periode, eller over
hele semesteret. Bilagene fremstiller de to muligheder. Studienævnet bedes
drøfte fordele og ulemper ved de to modeller og anbefale en foretrukken model.
Bilag:
Bilag 4.3.1: Model 1 for teologisk feltstudie 8. semester
Bilag 4.3.2: Model 2 for teologisk feltstudie 8. semester

4.4

Proces for indhentning af emner fra studerende til valgfag
Studienævnet drøfter en proces som sikre bedre inddragelse af studerende i indhentning af mulige emner til valgfag. Studienævnet har tidligere drøftet, at der
er behov for en bedre proces, som sikre lang tid nok til de studerende.
I bilaget ses de vigtigste deadline for indmelding af valgfag.
Bilag:
Bilag 4.4: Proces for indmelding af valgfag (Sendes rundt inden mødet)
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4.5

Evaluering af omlagte eksaminer
Studienævnet drøfter erfaringer med zoom-eksaminer og resterede de omlagte
eksaminer i forårssemestret grundet Corona-situationen. Denne erfaring opsamles i det vedhæftede skema, som indeholder positive erfaringer, negative erfaringer, mulige forbedringsforslag samt en kort sammenfattende overordnet
evaluering.
Bilag:
Bilag 4.5: Skema til evaluering af zoom-eksaminer og omlagte eksaminer

4.6

Drøftelse af proces omkring indstilling af ny Studieleder feb. 2021
Studienævnet drøfter processen for indstilling af ny Studieleder. Det ny konstituerede studienævn (fra. Ultimo januar 2021) skal sammen med studienævnet
for IKS i februar indstille kandidater til posten som Studieleder for den næste
periode. Studienævnet drøfter om der er et ønske om at åbne op for muligheden
for andre kandidater end den nuværende Studieleder. Udfaldet af drøftelsen gives videre til formanden for studienævnet for IKS.

4.7

Proces for valg af nyt studienævn
Studienævnet drøfter om der er nok opmærksomhed omkring det kommende
valg. Camilla Mark Thygesen orientere om den nuværende viden om processen
for dette års valg.

5.
5.1

Beslutningspunkter
Studieordningsændring – Progressionskrav
Studieordningerne for bacheloruddannelsen i teologi (2014 og 2018) indeholder
flere progressionskrav som kræver at et eller flere fag er bestået før de studerende kan tilmelde sig det nye fag. Dette gør at nogle studerende kommer i
klemme og kan have svært ved at gennemføre deres uddannelse inden for den
maksimale studietid, da det ikke er muligt at dispensere fra disse progressionskrav. Det foreslås er ændre disse progressionskrav til deltagelseskrav i stedet for
beståelseskrav. Det vil betyde at studerende godt kan gå i gang med det nye fag,
hvis de har deltaget i det første fag og brugt minimum et prøveforsøg.
Underviserne har på et afdelingsmøde i juni godkendt forslaget og studienævnet
bedes nu behandle forslagene. De konkrete formuleringer kan ses i bilaget.
Hvis studienævnet godkender ændringen, vil den træde i kraft pr. 01.09.2020.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender de foreslåede studieordningsændringer
Bilag:
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Bilag 5.1: Studieordningsændring teologi - progressionskrav

5.2

Godkendelse af fagbeskrivelse for valgfag F21
Studienævnet behandler følgende fagbeskrivelser for valgfagene for E21:
Bacheloruddannelsen i teologi:
- Valgfag 2
- Bachelorprojekt
Kandidatuddannelsen i teologi:
- Etik og religionsfilosofi
- Gammel testamente
- Kirkehistorie
Forslag til beslutning:
SN godkender fagbeskrivelse for valgfag for næstkommende semester.
Bilag:
Sendes rundt inden mødet

5.3

Tilbud om deltagelse i undersøgelse vedr. trivsel
Studienævnet bedes beslutte om teologi eller diakoni skal tilmeldes denne undersøgelse om studerendes trivsel. Deadline for svar er 27. august.
Forslag til beslutning:
Studienævnet indstiller Diakoni som deltager i undersøgelsen. Afdelingsleder
indsender svaret til Dinna Sigaard Bruun Hansen.
Bilag:
Bilag 5.3 Trivselsindsatser – tilbud om deltagelse i undersøgelse

6.

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

7.

Evt

