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Mødedato: 27. januar 2021 kl. 16:00-17.30
Mødested: Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64407155233
Mødeemne: Konstituerende Studienævnsmøde. Studienævnet ved Teologi.

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2. Orientering om arbejdet i studienævnet
3. Konstituering
4. Valg af repræsentant til institutforum (studerende)
5. Nedsættelse af forretningsudvalg (FU)
6. Indstilling af studieleder
7.

Praksis for høringer i studienævnet

8. Fastsættelse af tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 2021
9. Social trivsel og studieaktiviteter
10. Punkter til næste studienævnsmøde(r)
11. Evt.

Det Teolog iske
Studie nævnssekreta riat
Aarhus Universitet
Tåsinge gade 3
8000 Aarhus C

Tlf.: 87150000
Fax: 86130490
E-mail: au@ au. dk
www. au. dk/ au
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1. Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkender dagsordenen for det konstituerende møde
2. Orientering om arbejdet i studienævnet
Kirstine Helboe Johansen orienterer om studienævnets arbejde
Repræsentanter fra SNUK supplerer
Bilag:
Bilag 2.1 PP Introduktion til nye SN 2021
Bilag 2.2 Årshjul Studienævn TEO 2021 (Bemærk, at der kan ske ændringer i årshjulet løbende)
Bilag 2.3 Notat om regler på uddannelsesområdet
Bilag 2.4 Notat om lægeerklæringer
Bilag 2.5 Handout om SNUKs arbejde 2021 - format til mail eller mappe
3. Konstituering
Det nye studienævn konstituerer sig jf. forretningsordenen (se link nedenfor under ”Bilag”)
3.1 Valg af Studienævnsformand (VIP)
3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsformand (VIP)
3.3 Valg af studienævnsnæstformand (studerende)
3.4 Vedr. suppleantrækkefølge
Bilag:
Forretningsordenen for Teologis studienævn findes på hjemmesiden:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/

4. Valg af repræsentant til institutforum (studerende)
Studienævnet skal udpege 1 studerende til Institutforum ved Institut for Samfund og Kultur. De udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden er 1 år.
Bilag:
Standardforretningsorden for institutforum: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Standardforretningsorden_for_institutforum_oktober_2012.pdf
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5. Nedsættelse af forretningsudvalg (FU)
Studienævnets forretningsudvalg består af én repræsentant for VIP’erne og én repræsentant for de
studerende. Derudover skal der vælges 1 suppleant for begge. Det skal være paritetisk sammensat, og
da afgørelseskompetence i hastesager kan delegeres til studienævnets formand (forretningsordenens
§ 5), er det en fordel, at studienævnsformanden kender forretningsudvalgets praksis.

6. Indstilling af studieleder
Studienævnet indstiller studieleder til dekanen jf. forretningsordenen:
Stk. 6. På det konstituerende møde i de år, hvor der både er nyvalgt videnskabelige medarbejdere
og studentermedlemmer, indstiller studienævnet en studieleder til dekanen. Studielederen udpeges
af dekanen for en periode på 3 år. Studienævnet kan dog indstille til dekanen, at en studieleder afsættes i funktionsperioden.
I november blev der sendt en rundspørge om der var nogen som ville være kandidat til studielederposten. Den nuværende studieleder, Liselotte Malmgart, stillede sig igen til rådighed for posten og
der indkom ikke yderligere kandidater. Af studienævnsreferatet 27. november fremgår desuden:
UN orienterede om, at der er kommet én interessetilkendegivelse (fra den nuværende studieleder) mhp. indstilling til studieleder fra og med 1. februar 2021. Det nye studienævn
opfordres til at følge denne interessetilkendegivelse, når de skal indstille ny studieleder.
Studienævnet skal indstille studieleder for den kommende periode.

7. Praksis for høringer i studienævnet

Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser i høring. På det konstituerende møde kan det aftales,
hvordan høringer videregives – f.eks. at forpersonen vurderer, om høringen har interesse for
alle SN-repræsentanter. Hvis der ikke er en aftale i SN om, hvordan høringer behandles, videreformidles de som nedenfor:
1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekvenser har for AU sendes høringen kun videre til forpersonerne i SN
2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sendes høringen videre
til hele SN
3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen videre til hele SN
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8. Fastsættelse af tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 2021
NB: Husk i den forbindelse at tage opdateret kalender med.
Forslag til mødedatoer
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 13-15:30
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 13-15:30
Tirsdag den 20. april 2021 kl. 13-15:30
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 13-15:30
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13-15:30
Bilag:
Bilag 8: Flettet skema

9. Social trivsel og studieaktiviteter
9.1 Plan for trivselsinitiativer i forårssemestret
Studienævnet drøfter mulige trivselsinitiativer for F21 med særligt fokus på specialestuderende
og årgang 2020. (se også referat fra decembermødet)

10. Punkter til næste studienævnsmøde(r)
Bilag:
Bilag 10 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved teologi- januar
11. Evt.

OBS: Når Studienævnsmødet er afsluttet, mødes de nye forpersoner, afdelingskonsulenten og
SN-sekretæren ganske kort for at planlægge formøder for forårssemestret.

