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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

SN godkender dagsorden til dagens møde 
 

2. Opfølgning på godkendt referat  
SN følger op på referat fra mødet den 21. august 2020 
 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmøde studienævnet for teologi 21. august 
2020 

 
3. Evaluering af studiestart (drøftelse) 

UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til ef-
terfølgende år.  
Gæster: Cheftutorer gør status.  

 
Bilag: 
Bilag 3.1 Teologi_evaluering_studievelkomst 2020 
Bilag 3.2 Arts BA_Evaluering af studievelkomst 2020 
Bilag 3.3 Studiestartsevaluering Arts BA 2019 
 
SN tager udgangspunkt i bilag 3.1, som er evalueringen af studievelkomsten på 
teologi. De andre bilag, som er samlede evalueringer for ARTS i hhv. 2020 og 
2019, kan bruges i en eventuel sammenligning eller som orientering. 
 

4. Orienteringspunkter  
4.1 Orientering v/ studienævnsformanden 

Herunder orientering om tal for sagsbehandling 
Bilag: 
Bilag 4.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO august 2020 

 
4.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
4.3 Orientering v/ studieadministrationen 

Nyhedsbrev Arts Studier september 2020 
 
4.4 Nyt fra studievejlederne 
 
4.5 Nyt fra de studerende 
 
4.6 Orientering vedr. studieordningsændringer pr. 1. september 2020 (v. SNUK) 

1. september trådte alle studieordningsændringer i kraft.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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4.6.1: SN orienteres om de studieordningsændringer, der er trådt i kraft pr. 
01.09.2020 for SNs egne studieordninger.  
Dette kan både være de studieordningsændringer, som SN selv har ønsket og 
som er blevet godkendt af dekanatet, men der kan derudover også være indført 
andre mindre ændringer, hvis der i løbet af året opdages uhensigtsmæssige for-
muleringer, som kan føre til misforståelser eller være til fare for de studerendes 
retssikkerhed. Disse kan opdages af både undervisere og administrative medar-
bejder i deres daglige arbejde med studieordningerne, og ændringerne vil altid 
være lavet i samarbejde med afdelingsleder og underviser.   
 
Specifikke studieordningsændringer på Afdeling Teologi: 

Kandidatuddannelsen i Diakoni (2017) 01.09.2020: 
Tilføjelse af Studiestartsprøve tilknyttet faget Ind-
føring i diakoni som historisk og aktuel praksis 

Grundet fjernundervisning: fjernet krav om 75% 
tilstedeværelse i beskrivelsen i afsnit 2.1, ændret 
prøvebeskrivelse på Entreprenørskab og Social in-
tervention samt tilføjesle af fjernundervisning un-
der kommentar til undervisnigsform på 3 fag. 

Kandidatuddannelsen i Teologi (2018) 01.09.2020 
Aktuelt emnefag: sproglig omformulering af om-
prøven, så den følger standard for portfolio.   
Projektorienteret forløb: Omformulering af om-
prøvebeskrivelsen, så den aligner med den ordi-
nære prøve 

Bacheloruddannelsen i Teologi (2014 og 2018) Ændring af alle progressionskrav fra værende 
krav om bestået eksamen, til at være krav om del-
tagelse i eksamen. 

 
4.6.2: SN orienteres om de generelle studieordningsændringer, der er trådt i 
kraft pr. 01.09.2020 ud fra nyhedsbrevet fra Arts Studier. 

 
5. Drøftelsespunkter 
 
5.1 Social trivsel og studieaktiviteter 

På Studienævnsmødet den 21. august blev det besluttet, at de studerende inden 
dette møde skulle undersøge, hvor stort behovet for skillevægge i Axis Mundi 
reelt er. Dernæst skal der tages stilling til, om der skal sendes en ansøgning om 
midler til instituttet. 
 

5.2 Undervisningsevaluering F20 
Studienævnet behandler og godkender udkast til formandsskabets evalueringsrap-
port for F20.  
Studienævnet skal bl.a. fokusere på: 
  
1.Om rapporten tyder på, at IKS’s evalueringspolitik er overholdt, og om den kan 
godkendes? Herunder anbefalinger til forbedring af fremtidige rapporter. 
  
2. Identificering af udvikling inden for de nuværende fokusområder:  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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1. God og respektfuld tone/adfærd mellem studerende indbyrdes og mellem 
studerende og undervisere  

2. Øget brug af Blackboard som kommunikationsværktøj  
3. Øget didaktisk innovation og variation fx ekskursioner, nye former for IT og 

flipped classroom  
4. Øget feedback i undervisningen. 
 

3. Identificering af gode eksempler og problemstillinger, som det vil være oplagt, at 
afdelingen/studienævnet adresserer for eksempel i handleplaner. 
  
Forslag til beslutning:  
Studienævnet drøfter, giver input til og godkender formandsskabets evaluerings-
rapport.  
Rapporten sendes efterfølgende til Studieleder.  
Link til sider, hvor evalueringspolitikken for IKS kan tilgås:  
http://cas.medarbejdere.au.dk/uddannelse/kursusevaluering-paa-institut-for-kul-
tur-og-samfund/   
 
Link til Arts’ Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering: 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevalue-

ring_paa_Arts.pdf 
 

Bilag: 
Bilag 5.2.1 Samlet_evalueringsrapport_F20 
Bilag 5.2.2 Evalueringer_F20 

 
5.3 Teologisk feltstudie, 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi 

2018 
På studienævnsmødet den 21. august blev muligheden for at placere feltstudiet 
uden for det normale semesters undervisningsperiode drøftet. Efter mødet er 
der blevet udarbejdet en model 3 for 8. semester, hvor en del af undervisningen 
tilknyttet feltstudiet placeres i den sidste uge af januar.  
Studienævnet drøfter denne model 3. 
 
Bilag: 
Bilag 5.3: Model 3 for 8. semester Teo BA 
 

5.4 Proces for indhentning af emner fra studerende til valgfag og fag 
med skiftende emner 
Studienævnet drøfter en proces som sikrer bedre inddragelse af studerende i 
indhentning af mulige emner til valgfag. Studienævnet har tidligere drøftet, at 
der er behov for en bedre proces, som sikrer lang tid nok til de studerende.  
I bilaget ses de vigtigste deadline for indmelding af valgfag.  
 
Bilag:  
Bilag 5.4 Proces for indmelding af valgfag 

http://cas.medarbejdere.au.dk/uddannelse/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
http://cas.medarbejdere.au.dk/uddannelse/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
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5.5    Status på handleplaner 

Afdelingsleder orienterer om handleplanernes status. Det overvejes, om der er 
handlinger, der skal sættes på Studienævnets dagsordner til opfølgning i det 
kommende år.  
 
Bilag: 
Bilag 5.5.1 Teologi BA og KA Handleplan 2020 
Bilag 5.5.2 Diakoni KA Handleplan 2020 

 
 
6. Beslutningspunkter 
 
6.1 Valg på AU 

SN-forpersonen orienterer om valg på AU i efteråret 2020, og UN diskuterer, 
hvad der kan sættes i gang ift. rekruttering, især blandt studerende. Både un-
dervisere og studerende er på valg. Har SN fagudvalg el.lign. på afdelingen, kan 
forpersonen/-erne herfor evt. inviteres. 
 
Forslag til beslutning 
SN beslutter, hvem der er ansvarlige for opstillingslisterne – f.eks. at SN-for-
personen står for opstilling af undervisere og SN-næstforpersonen står for op-
stilling af studerende.  
 
Materiale om valget: 
Information om valg på AU – se indhold på forskellige sider i venstre 
side  https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-
au/regelgrundlag-for-valget/ 
Valgreglerne https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-
paa-au/regelgrundlag-for-valget/valgregler/ 
 

7. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter, hvilke punkter der skal på dagsordenen til de kommende 
møder. 
 
Bilag:  
Bilag 7 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - september 

 
8. Evt. 
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/valgregler/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/valgregler/
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