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Mødedato: 30. januar 2019 kl. 15.00-17-00 
Mødested: 1451, 515 
Mødeemne: Studienævnsmøde. Studienævnet ved Teologi. 
 
Indbudt: Ulrik Nissen (studienævnsformand), René Falkenberg (VIP-medlem), 
Kirstine Helboe Johansen (VIP-medlem), Nikolaj Vium (næstformand), Mikael 
Brorson (studentermedlem), Kristine Nørtoft Sørensen (studentermedlem), Ida 
Høyrup (studievejleder) og/eller Amanda Urban (studievejleder), Liselotte Malm-
gart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Kristine Ørnsholt 
(afdelingskoordinator), Camilla Mark Thygesen (SNUK), Anton Lynge Nielsen 
(observatør), Elisabeth Lyngberg-Larsen (observatør), Jon Asnæs Kattrup (obser-
vatør) 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Opfølgning på referat 

Opfølgning på referat af ordinært SN-møde d. 06. december 2019   
 

Bilag: 
Bilag 2.1 Udkast til referat SN-møde Teologi 06. december 2019 

 
3. Orienteringspunkter  
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

- Nyhedsbrev fra Arts studier 
- Uddannelsesdag 2020  

Bilag 3.3 Program – Arts Uddannelsesdag 2020 
- Udtalelse til studerende, der ophøre som medlem af SN 

 
3.4 Nyt fra studievejlederne 

 
3.5 Nyt fra de studerende  
 
 
4. Drøftelsespunkter  
 
4.1 Social trivsel  
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Studienævnet har inviteret Jesper Madsen fra støtte- og rådgivningscentret til at 
komme of hold oplæg for afdelingen og studienævnet om faglige selvtillid. Ar-
rangementer finder sted i forbindelse med et afdelingsmøde den 19. februar kl 
14.00-16.00 i bygning 1453 lokale 415. Både nye og gamle studentermedlemmer 
af studienævnet inviteres med sammen med studievejledningen.  
 

4.2 Høring af Aarhus Universitets Klimstrategi 2020-2025 
Aarhus universitet har udarbejdet forslag til en klimastrategi for 2020-2025. 
Studienævnet er ikke officiel høringspart, men instituttet har bedt studienævnet 
drøfte de punkter der måtte være interessante for studerende og uddannelserne, 
og på baggrund af drøftelsen give input til instituttets høringssvar. 
 
Bilag:  
Bilag 4.2.1: Udkast Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 
Bilag 4.2.2: Høringsbrev Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2015 
 

5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Godkendelse af valgfag til E20 

Studienævnet behandlet fagbeskrivelser for valgfag og fag med skiftende emner 
til næstkommende semester 
  
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender fagbeskrivelse for valgfag og fag med skiftende emner 
for næstkommende semester 
 
Bilag: (sendes ud inden mødet) 
Bilag 5.1.1: Valgfag 1 E20 
Bilag 5.1.2: Aktuelt emnefag E20 
Bilag 5.1.3: Centralt emnefag E20 
Bilag 5.1.4: Ny testamente E20 
Bilag 5.1.5: Etik og religionsfilosofi E20 
Bilag 5.1.6: Kirkehistorie E20 

 
5.2 Studiestartsprøve på Diakoni – disciplin of prøveform 

Studienævnet blev i september bedt om at tage stilling til, hvilke uddannelser, 
der skal være med i en pilot-runde med studiestartsprøver på kandidatuddan-
nelserne ved sommeroptaget i 2020. Otte uddannelser har meldt tilbage, at de 
ønsker at deltage med en prøve af samme type som den, der er indarbejdet i ba-
cheloruddannelserne (benævnt model 3), nemlig følgende: Litteraturhistorie, 
Æstetik og kultur, Antropologi, Arkæologi, Bæredygtig kulturarvsmanagement, 
Diakoni, Globale områdestudier og Human Security. 
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Arts Studier beder derfor nu Studienævnet om at tage stilling til to ting for de(n) 
relevante uddannelse(r): 
• Hvilken disciplin på uddannelsens 1. semester skal prøven tilknyttes (kun 

A-linjer) og 
• Hvilken prøveform, skal studiestartsprøven have samt prøvedetaljer 

Herunder er en oversigt over prøveformer, der anvendes for SSP på bachelorud-
dannelserne og som også kan vælges for SSP på KA. For alle prøverne gælder, at 
kravene skal beskrives nærmere i kursuskataloget for den disciplin, prøven til-
knyttes, det kan være de specifikke datoer for tilstedeværelse, dato for og form 
ved aflevering af opgave (papir, BB, digital eksamen) og andet relevant. 
 

 Prøveformer Bemærkning 
1 Undervisningsdeltagelse/ fremmøde-

kontrol (f.eks. Qwickly eller navneop-
råb som kontrol) 

1. forsøg: deltagelse i forelæsning 
(eller anden undervisning) i første 
eller anden undervisningsuge – det 
skal defineres hvilken undervisning 
og hvilken uge 
2. forsøg: deltagelse i samme under-
visning den følgende uge. 

2 Skriftlig test som afvikles i undervis-
ningen (undervisningsdeltagelse) 

1. forsøg: afvikles i undervisningen i 
første eller anden undervisningsuge 
– det skal defineres hvilken under-
visning og hvilken uge 
2. forsøg: afvikles på samme måde i 
den følgende uge. 

3 Skriftlig aflevering i BlackBoard eller 
Digital eksamen (f.eks. 1-2 siders be-
svarelse af frie eller bundne spørgsmål; 
et opgavesæt; multiple-choice-test) 

1. forsøg: Opgaven stilles i forbin-
delse med første eller anden under-
visningsuge. Det skal defineres, hvil-
ken undervisning og hvilken uge. 
Det defineres, om der skal afleveres i 
BlackBoard eller Digital eksamen 
2. forsøg: afvikles på samme måde i 
den følgende uge. 

 
Forslag til beslutning:  
1) Vælg den af disciplinerne på uddannelsens første semester, som SSP skal 

tilknyttes 
2) Vælg en af de angivne prøveformer 
3) Beskriv prøvedetaljer 

Uddan-
nelse 

Disciplin, som prø-
ven tilknyttes 

Prøve-
form nr. 

Prøvedetaljer 

    
    

 
Studienævnet bedes give besked om beslutningen pr. mail til Arts Studier på 
mail til snuk.arts.aarhus@au.dk senest den 1. marts 2020. Spørgsmål kan 

mailto:snuk.arts.aarhus@au.dk
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rettes til Ivy Kirkelund (IKS) ivykirkelund@au.dk eller Lisbeth Knudsen 
(IKK) lisbeth.knudsen@au.dk 

 
 
5.3 Permanent ændring af referat praksis 

Studienævnet valgte til mødet i december at ændre praksis for referat godken-
delse. Den nye praksis indebærer, at referatet inden for en uge efter mødet god-
kendes af formandskabet, hvorefter det sendes til kommentering hos resten af 
studienævnet med godkendelsesfrist inden for en uge. Det vil sige, at referatet er 
endelig godkendt 2 uger efter mødet.  
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnede beslutter om de ønsker at indføre denne nye praksis for referat 
godkendelse som en generel praksis fremover 

 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

 
Bilag:  
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - januar 
 

 
7. Evt. 
 

mailto:ivykirkelund@au.dk
mailto:lisbeth.knudsen@au.dk
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