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Mødedato: 22. april 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) 
 

DAGSORDEN: 

 

Dagsorden med sagsfremstillinger: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på og godkendelse af referat 

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 

4. Drøftelsespunkter 

4.1 Spørgsmål og udfordringer rejst af coronavirus 

4.2 Social trivsel 

4.3 Frafald på 2. og 3. studieår 

4.4 Ideer til kommende arrangementer 

4.5 Mulig oplægsholder til semesterstartsarrangement i 

september 

4.6 Studienævnsseminar 

5. Beslutningspunkter 

5.1 Godkendelse af nødstudieordning 

5.2 Høring af IKS og ARTS strategi 

5.3 Møde med censorformandskab 

5.4 Godkendelse af studiestartspjece 

5.5 Mødeplan for efterår 2020 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder 
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7. Evt 

 

Dagsorden med sagsfremstillinger:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Opfølgning på og godkendelse af referat 

Opfølgning på referat af ordinært SN-møde d. 20. marts 2020 og godkendelse 

ekstraordinært SN-møde 03. april 2020  

 

Bilag: 

Bilag 2.1.1 Godkendt referat SN-møde Teologi 26. februar 2020 

Bilag 2.1.2 Foreløbigt referat ekstraordinære SN-møde Teologi 03. april 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  

 

4. Drøftelsespunkter  

 

4.1 Spørgsmål og udfordringer rejst af coronavirus 

 

4.2 Social trivsel  

Studienævnet drøfter, hvilke konkrete tiltag der kan arbejdes videre med i for-

hold 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 Frafald på 2. og 3. studieår 
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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 4.3 Årgangsstatestik frafaldstidspunkt BA teologi   

 

4.4 Ideer til kommende arrangementer 

Studienævnet bedes begynde drøftelser omkring mulige kommende arrange-

menter. På sidste studienævnsmødet blev følgende nævnt som ideer: 

 - Paneldebat med repræsentanter fra folkekirken 

- Arrangement for studerende på KU og AU 

 

4.5 Mulig oplægsholder til semesterstartsarrangement i september 

Studienævnet bedes drøfte mulige oplægsholdere til semesterstartsarrange-

ment. 

 

4.6 Studienævnsseminar 

Studienævnet har planlagt at afholde et heldags seminar den 25. maj. Studie-

nævnet bedes drøfte om denne dag evt. skal rykkes til efteråret eller aflyses.   

 

5. Beslutningspunkter 

 

5.1 Godkendelse af nødstudieordning  

Afdelingsleder/SN-formand har i samarbejde med SN-næstformanden arbejdet 

med et beslutningsforslag for omlægningen af eksamener, der normalt forud-

sætter fysisk fremmøde, for afdelingen. SN bedes behandle og godkende de fore-

slåede nødstudieordninger med henblik på godkendelse i dekanatet inden 1. 

maj. 

 

På baggrund af statsministerens udmelding den 6. april er det afgjort, at univer-

siteterne ikke bliver en del af den første genåbning af samfundet. Universitetsle-

delsen har derfor besluttet at omlægge eksamener, så studerende kan afslutte 

semesteret uden fysisk fremmøde. Skriftlige hjemmeopgaver (portfolio, specia-

ler, bundne og frie skriftlige) afholdes som planlagt. 

 

Eksamener, der kræver fysisk tilstedeværelse (mundtlige prøver, tilsynsprøver 

og prøver, der indeholder social eller praktisk interaktion) vil derimod ikke 

kunne afvikles almindeligt, og derfor skal de enkelte afdelinger på Arts i samar-

bejde mellem nævnene og afdelingsleder beslutte, hvordan disse omlægges. 
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Universitetsledelsens prioritering er at give studerende den prøveform, de har 

forberedt sig på i videst mulige omfang, dernæst at omlægge prøveformen digi-

talt, og en sidste mulighed er at udarbejde en nødstudieordning, hvilket styrel-

sen har givet mulighed for.  

 

En nødstudieordning beskriver konkrete, nødvendige ændringer til prøvefor-

mer, der ikke kan afvikles under de nuværende restriktioner. Følgende kan ikke 

ændres i en nødstudieordning: faglige mål, bedømmelsesform, censurform og 

det faglige niveau for prøven. Ud over de konkrete ændringer, er den oprinde-

lige studieordning gældende. Nødstudieordningen træder i kraft hurtigst muligt 

og lukkes igen 31.08.2020. Nødstudieordninger skal godkendes på samme 

måde som studieordninger, dvs. først i uddannelsesnævn, dernæst i studienævn 

og endelig af prodekan for uddannelse. Arts Studier formidler nødstudieordning 

til studerende via kursuskataloget. 

 

CUDiM har udarbejdet et inspirationspapir (Bilag 1) til at støtte studienævnets 

og afdelingsleders beslutning om omlægning til digital form eller til anden prø-

veform. Da faglige mål ikke ændres, skal alternative prøveformer give grundlag 

for at bedømme de faglige mål, blot på anden vis. Derfor kan forskellige fag have 

forskellige muligheder, selvom de har samme prøveform. 

 

Forslag til beslutning 

Studienævnet godkender nødstudieordninger for fag, hvor prøveformen har fy-

sisk fremmøde 

 

Bilag: 

Bilag 5.1.1 Inspirationspapir til alternative prøveformer 

Bilag 5.1.2 Procesplan for omlægning af eksamener S20 

Bilag 5.1.3 Excelark med nuværende prøveformer på Arts S20 

Bilag 5.1.4 Forslag til nødstudieordninger (udleveres på mødet) 

 

5.2 Høring af IKS og ARTS strategi 

Fakultetet og Instituttet har udarbejdet nye strategier, som skal gælde fra 2020-

2015. Studienævnet drøfter strategierne og kommer med et evt. høringssvar 

hertil, som afdelingsleder sender videre til instituttet. Høringsperioden er fra 14. 

april-12. maj. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet godkender udkast til strategi med enkelte bemærkninger 

 

Bilag:  

Bilag 5.2.1 Arts Strategi 2020-2025 høring 

Bilag 5.2.2 IKS Strategi 2020-2025 høring 
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5.3 Møde med censorformandskab 

Studienævnet drøfter det kommende møde med censorformandskabet som af-

holdes den 11. maj i Aarhus. Mødet er delt i to, hvor der i første del kun er delta-

gere fra AU, mens den anden halvdel af mødet er fælles med deltagere fra KU. 

Studienævnet drøfter hvem der skal deltage, og hvilke emner der ville være gode 

at have på dagsordenen.  

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet kommer med konkrete ideer til, hvem der skal deltage og hvilke 

emner der vil være gode at have på dagsordenen. 

 

Bilag 

Bilag 5.3 Censorårsberetning 2019 

 

5.4 Godkendelse af studiestartspjece 

Som en del af forberedelserne til studiestarten skal Studienævnet drøfte og god-

kende studiestartspjecen. Den er udarbejdet af cheftutoren og skal i forbindelse 

med studiestarten udsendes til de nye studerende. 

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet godkender studiestartspjecen. 

 

Bilag 

Bilag 5.4 studiestartspjece-2020 

 

5.5 Mødeplan for efterår 2020 

Studienævnet bedes beslutte datoer for et evt. studienævnsmøde i juni, samt i 

efteråret. Alle medlemmer bedes medbringe en opdateret kalender til mødet.  

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet beslutter datoer for kommende studienævnsmøder 

 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

 

Bilag:  

Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - april 

 

7. Evt 


