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Mødedato: 25. maj 2020 kl. 13.00-15.30  
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), Jakob Egeris 
Thorsen (observatør), Esther Brakl (observatør) 
 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på 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 

3.6 Orienteringer fra møde med censorformandskabet 

4. Beslutningspunkter 

4.1 Årlig status 2020 

4.2 Godkendelse af nødstudieordning 

4.3 Ansøgning til aktivitetspuljen 

4.4 Mødeplan for efterår 2020 

5. Drøftelsespunkter 

5.1 Spørgsmål og udfordringer rejst af coronavirus 

5.2 Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) 

5.3 Studiestart og efteråret 2020 

5.4 Emner fra de studerende til valgfag F21 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder 

7. Evt 
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Dagsorden med sagsfremstillinger 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Opfølgning på referat 

Opfølgning på referat af ordinært SN-møde d. 22. april 2020   

 

Bilag: 

Bilag 2.1.1 Godkendt referat SN-møde Teologi 22. 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 

 

3.6 Orienteringer fra møde med censorformandskabet  

 

4. Beslutningspunkter  

 

4.1 Årlig status 2020  

Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsar-

bejde på Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på 

Arts. Formålet med årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og in-

stituttet, på baggrund af et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres hel-

hed, prioriterer de indsatsområder, afdelingen vil arbejde med fremadrettet for 

at forbedre uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik.  

 

På grund af den meget særlige situation vedr. Corona, vil prodekan for uddan-

nelse i år give studienævnet mulighed for at gøre årlig status mindre omfat-

tende. Det betyder, at studienævnet denne gang kan begrænse drøftelsen til at 

være en justering af sidste års handleplan samt forholde sig til røde indikatorer i 

de nye indikatorkort.    

 

SN’s opgave: 

 1) at gøre status på sidste års handleplaner og tidligere prioriterede udviklings-

tiltag.  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
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De handlinger, der er afsluttede, føres ind i det første felt ” Status på afsluttede 

handlinger fra det seneste kvalitetsår”. SN beslutter på den baggrund, om der er 

afledte handlinger, der skal videreføres. De afledte handlinger føres ind i hand-

leplanen for 2020.  

 

2) at udarbejde handleplaner for hver uddannelse 

Handleplanen kan i år være en justering af sidste års handleplan. Hvis uddan-

nelsen har en eller flere røde indikatorer i det nye indikatorkort, skal SN drøfte, 

hvilke årsager der kan ligge til grund for dette og identificere mulige handlinger, 

hvormed udfordringerne kan imødegås.  

 

Forslag til beslutning 

SN beslutter, hvilke indsatsområder der skal prioriteres i handleplanen 2020 på 

baggrund af sidste års handleplaner og uddannelsens aktuelle status. Studie-

nævnet godkender udkast til handleplanerne på mødet eller ved efterfølgende 

skriftlig behandling, hvis der er brug for større justeringer på baggrund af drøf-

telserne.   

 

Bilag: 

Bilag 4.1.1: Kvalificerende data, indikatorkort og grænseværdioversigt 2020 

Bilag 4.1.2: FAQ Power BI  

Bilag 4.1.3: BA Teologi Indikatorkort og baggrundsdata 2020  

Bilag 4.1.4: KA Teologi Indikatorkort og baggrundsdata 2020  

Bilag 4.1.5: KA Diakoni Indikatorkort og baggrundsdata 2020  

Bilag 4.1.6: Godkendt handleplan for BA og KA teologi 2019 

Bilag 4.1.7: Godkendt handleplan for KA Diakoni 2019 

Bilag 4.1.8: Udkast til handleplan for BA teologi 2020 

Bilag 4.1.9: Udkast til handleplan for KA teologi 2020 

Bilag 4.1.10: Udkast til handleplan for KA Diakoni 2020 

Bilag 4.1.11: Teologi samlet indikatorkort 

Bilag 4.1.12: Teologi bemandingsplaner E18 og F19 

 

4.2 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. Denne gang er det efterårsfag med om-

prøver i august eller forårsfag, som ikke har været udbudt i dette semester.  

SN bedes behandle og godkende de foreslåede nødstudieordninger med henblik 

på godkendelse i dekanatet inden 12. juni. 

 

Forslag til beslutning 

Studienævnet godkender nødstudieordninger for omprøver, hvor prøveformen 

har fysisk fremmøde 
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Bilag: 

Bilag 4.2.1 Inspirationspapir til alternative prøveformer 

Bilag 4.2.2 Procesplan for omlægning af resterende omprøver Arts sommer 

2020 

Bilag 4.2.3 Forslag til nødstudieordninger (eftersendes) 

 

4.3 Ansøgning til aktivitetspuljen 

Studienævnet behandler indkommen ansøgning til aktivitetspuljen. En stude-

rende har ansøgt om økonomisk støtte til ekskursion i forbindelse med faget 

Centralt emnefag: Ekskursion: Jerusalem i historien og det forestillede Jerusa-

lem som udbydes i E20. Den studerende søger om 1400 kr. som er det angivet 

maks. beløb for ansøgninger til udenlandske arrangementer.   

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet godkender ansøgningen  

 

4.4 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 

 

5. Drøftelsespunkter  

 

5.1 Spørgsmål og udfordringer rejst af coronavirus 

 

5.2 Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt)  

Studienævnet drøfter og kommenterer evaluering af projektorienteret forløb for 

E19 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksom på de tre de-

lelementer af det projektorienteret forløb og på sammenhængen mellem disse 

tre delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projekt-

værten samt 3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på hele 

semesteret. Studienævnet drøfter, om evalueringsresultaterne giver anledning 

til forslag til kvalitetsforbedringer.  

NB! rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare 

oplysninger i kommentarerne 

 

Bilag 5.2.1 Evaluering af projektorienteret forløb Diakoni 2019 - studerende 

Bilag 5.2.2 Evaluering af projektorienteret forløb Teologi 2019 - studerende 

Bilag 5.2.3 Evaluering af projektorienteret forløb Diakoni 2019- projektværter 

(eftersendes) 
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Bilag 5.2.4 Evaluering af projektorienteret forløb Teologi 2019 - projektværter 

(eftersendes) 

 

5.3 Studiestart og efteråret 2020 

Orientering og drøftelser af de forskellige scenarier som der lige nu arbejdes 

med i forhold til Studiestart og efteråret 2020.  

 

5.4 Emner fra de studerende til valgfag F21 

Studienævnet bedes drøfte mulig proces for indhentning af input fra studerende 

i forhold til emner samt hvad der allerede nu er af ideer til emner. De studeren-

des input skal sendes til Afdelingsleder i starten af juni, så disse kan tages med 

til underviserne på afdelingsmøde den 17 juni.  

 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

 

Bilag:  

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

 

7. Evt 


