Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi

Mødeleder: Ulrik Nissen (UN)
Referent: Camilla Mark Thygesen (CMT)
Dato: 30. januar 2020
Varighed: 17.00-17.30

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe Johansen (VIP-medlem),
Anton Lynge Nielsen (studentermedlem), Elisabeth Lyngberg-Larsen (studentermedlem), Jon
Asnæs Kattrup (studentermedlem), Nikolaj Vium (observatør), Amanda Urban (studievejleder),
Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Camilla Mark Thygesen (SNUK),
Afbud: René Falkenberg (VIP-medlem), Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh
(uddannelseskonsulent), Mikael Brorson (observatør), Kristine Nørtoft Sørensen (observatør)

Drøftelser og beslutninger
Ulrik Nissen (UN) bød de nye studentermedlemmer hjerteligt velkommen.

Opfølgning

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Orientering om arbejdet i studienævnet

UN gav en præsentation af de vigtigste af studienævnets opgaver herunder:
- kvalitetssikring af uddannelser gennem bl.a. undervisningsevalueringer
- udvikling af nye studieordninger
- merit og dispensationsansøgninger. Det meste af dette behandles administrativt, men der er
nedsat et forretningsudvalg som består af formand og næstformand, som behandler tvivls sager.
UN orienterede om studienævnets forretningsorden, som bl.a. beskriver disse opgaver.
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Forretningsordenen kan sammen med andet vigtigt information findes på studienævnets
hjemmeside:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
Studienævnet er nogle gange høringspart i forhold til forskellige ting, fx ændringer af
bekendtgørelser. Disse sendes rundt til studienævnet, hvis formanden vurdere at det er
relevant.
Studienævnet kan også selv vælge at tage nogle emner op, fx fokuspunktet om social trivsel.

3.

Valg af Studienævnsformand (VIP)

4.

Valg af stedfortræder for studienævnsformand
(VIP)

5.

Valg af studienævnsnæstformand
(studerende)

UN orienterede om, at VIP medlemmerne er valgt for en treårig periode.
Ulrik Nissen blev valgt som formand.
Kirstine Helboe blev valgt som stedfortræder.

UN orienterede om at studienævns næstformanden skal ligge mere arbejde i studienævnet end
de andre, da der forventes at deltage i forberedelsesmøder og forretningsordensmøder.
Anton Lynge Nielsen blev valgt som næstformand.

6.

Valg af repræsentant til institutforum
(studerende)

UN orienterede om at institutforum er det øverste demokratiske organ på instituttet. Der sidder
både repræsentanter fra VIP, TAP, afdelingslederne, studerende og PHD. Institutlederen rådfører
sig meget med institutforum, så man har mulighed for indflydelse.
Jon Asnæs Kattrup blev valg som repræsentant til institutforum.

7.

Fastsættelse af tidspunkter for
studienævnsmøder i foråret 2020

8.

Punkter til næste studienævnsmøde(r)

Onsdag 26. februar 13.00-16.00
Fredag 20. marts 08.00-10.00
Onsdag 22. april 13.00-16.00
Mandag 25. maj – heldags seminar
Juni møde planlægges hvis nødvendigt.
Det skal også planlægges et møde i august
Dette var blevet drøftet på det ordinære møde forinden
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9.

Evt.
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