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Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Drøftelser og beslutninger
Studienævnet godkendte dagsordenen.

2.

Opfølgning på referat

Der var intet at bemærke til dette punkt.

3.

Orienteringspunkter
3.1
Orientering v/
studienævnsformanden

3.1
Ulrik Nissen (UN) orienterede om, at semesterstartsdagen den 4. september nu officielt er
aflyst, da der ikke kan afholdes sociale aktiviteter i starten af semestret.
Det kan overvejes om dette arrangement skal udsættes i stedet for at aflyses helt. Dette
bedes studienævnet overveje, om kunne give mening.

Opfølgning
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Derudover har UN modtaget henvendelser fra nyligt dimitterede kandidater, som er utilfredse
med, at der ikke afholdes et arrangement for at fejre deres afsluttede uddannelser, eller som
minimum en skriftlig lykønskning, og en forklaring på, hvorfor der ikke er blevet afholdt
speciale reception. Dette arrangement udskydes ikke, men aflyses helt, men UN sender en
skriftlig lykønskning ud til dem. Dette havde studienævnet ingen kommentarer til.
Restriktionerne fra kommunen er forlænget i 14 dage yderligere, men det kommer ikke til at
have den store betydning for undervisningen, da den planlagte undervisning kan opretholdes.
Udmeldingerne betyder heller ikke noget for studiestarten og de kan holde fast i den plan der
er lagt, bortset fra det sociale arrangement om aftenen.
Det opleves, at de ansatte er godt informeret om corona-situationen på universitetet, men
der er tvivl om, om alt dette bliver kommunikeret ud til de studerende også. De studerende
blev opfordret til at holde sig opdateret på AU´s corona side, og give dette råd videre til
medstuderende.
UN orienterede om, at retningslinjerne for undervisningen i efteråret 2020, hvor underviserne
er blevet bedt om at tage stilling til, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen. Hvis holdet
er på 30 studerende eller mindre, kan undervisningen gennemføres ordinært uden 1-meters
krav. De undervisere der har hold med 31 studerende eller over, har skulle tage stilling til nye
formater, hvor det bliver mere blendet mellem online og fysisk undervisning. Disse planer er
blevet offentliggjort på Blackboard.
Der er blevet fastlagt nogle retningslinjer for sprogcafeen, som sikre, at den kan kører i
efteråret på trods af, at de studerende her mødes på tværs af hold.
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.2
Studieleder Liselotte Malmgart var ikke tilstede på mødet, men havde inden mødet sendt en
skriftlig orientering ud til studienævnet med de nyeste retningslinjer og udvikling inden for
corona-situationen på universitetet. Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til
denne orientering.
Terkel Rørkær Sigh (TRS) orienterede om Studieassistentordningen. Copyright har været en
stor bekymring i denne sag, men det er afklaret, at underviseren stadig skal godkende, at
undervisningen bliver optaget. Det er gennem studiestøtteenheden, at man kan søge støtte til
dette, og finde svar på evt. spørgsmål.

3.3

Orientering v/

3.3
CMT orienterede om indholdet i nyhedsbrevet fra Arts Studier og orienterede om, at Trine
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studieadministrationen
3.4

Nyt fra studievejlederne

Bjerregaard Andersen (TBA) overtager som studienævnssekretær fra september.
3.4
Ida Høyrup orienterede om, at studievejlederne er i gang med introduktionsprogrammer og
de oplæg der skal holdes for både BA og KA i teologi og KA diakoni.
I år afholdes der studiegruppeworkshoppen for både BA teologi og KA diakoni.
Der er kommet mange henvendelser fra kommende studerende på Diakoni, i forhold til
tilmelding til den nye mulighed for fjernundervisning.
Der blev spurgt ind til et forløb der fremkommer i timeplanner med navnet ER1, men som ikke
er det almindelige ER1. Det blev forklaret, at dette er et introduktionsforløb til teologistudiet
med en række forelæsninger inden for alle felter inden for teologi. Det blev drøftet, om de
studerende har nok viden om dette forløb og det blev aftalt, at Kristine Ørnsholt (KØ) snakker
med cheftutoren for at sikre, at informations bredes ud blandt de nye studerende.

KØ

Studievejlederne blev bedt om at orientere de nye studerende om, at der kommer en mentor
ordning på 2. semester.

3.5

Nyt fra de studerende

3.5
De studerende orienterede om, at Elisabeth Lyngberg-Larsen ikke længere deltager i
studienævnet, da hun har skiftet studie. Der arbejdes på at finde ud af, hvem af
suppleanterne, der kan tage over.
De studerende kunne bekræfte, at flere af deres medstuderende føler, at der mangler
information omkring corona-situationen, selvom de ikke selv oplever det som et problem. Der
er blandt de studerende generelt både en forståelse for, at det er svært for universitetet, at
navigere i de meget omskiftelige retningslinjer, men der er også megen frustration i forhold
til, at det hele skifter hele tiden.
Der mangler ensformighed i forhold til, hvordan informationen sendes ud. Nogle gange
kommer det på mail, og nogle gange skal man selv finde det på hjemmesiden. Det opleves
også, at der i de meget lange mails er for megen information til, at de studerende kan
overskue og holde styr på det hele. Det ville være bedre, hvis der blev sendt korte beskeder
ud, kun med det mest relevante information.
Det blev aftalt, at UN og KØ arbejder videre med at lave en kort informationstekst med link til
corona hjemmesiden, som underviserne vil blive bedt om at dele på Blackboard.

3.6

Proces for
studieordningsændringer

UN, KØ

3.6
Studienævnet blev orienteret om processen for studieordningsændringer, hvor de har
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mulighed for at ønske mindre ændringer på kandidatuddannelsen i Diakoni, da denne har haft
fuldt gennemløb. UN drøfter dette med fagkoordinator Jakob Egeris, og tager efterfølgende
fat i TBA, hvis der er ønsker om ændringer.

4.

Drøftelsespunkter
4.1

4.2

Social trivsel og studieaktiviteter

Organisationernes dag

4.1
Punktet er vokset ud af en større drøftelse om fastholdelse og studietrivsel, som på sidste
møde endte med et konkret punkt om skillevægge i Axis Mundi for at sikre et bedre
arbejdsmiljø.
KØ orienterede om det økonomiske i det umiddelbart vil hvile på afdelingen selv, og at
sådanne skillevægge er ret dyre. Til næste studienævnsmøde bedes de studerende
undersøge, hvor stort behovet reelt er, og så skal der tages stilling til om der skal sendes en
ansøgning om midler til instituttet.
4.2
KØ orienterede om, at der på sidste møde blev nævnt kirkens korshær, blå kort,
sømandskirken, Arts karriere og folkekirken som mulige gæster. Det planlægges at holde
arrangementet den 12. november og det vil være for både teologi og diakoni.
Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til mulige deltagere, og UN og KØ vil gå
videre med at invitere de foreslåede organisationer og planlægge dagen.

4.3

Teologisk feltstudie 8. semester på
Bacheloruddannelsen i teologi 2018

TBA, KØ,
Studerende

KØ, UN

4.3
UN orienterede om at dette både tidligere var blevet drøftet på studienævnet og at de to
modeller der er sendt rundt til studienævnet, også var blevet drøftet på et afdelingsmøde. En
Et flertal af underviserne havde udtrykt, at de ville være kede af, hvor bachelorprojektet lå i
slutningen af semestret.
Studienævnet drøftede også placeringen af bachelorprojektet, og der blev nævnt fra flere, at
det bedste ville være, hvis der ligger et introduktionsforløb i starten af undervisningen, men at
selve undervisningen ligger til sidst, hvis det ikke kan spredes ud over hele semestret.
Det var på afdelingsmødet også blev nævnt, at det kunne være en mulighed at ligge
feltstudiet uden for det ordinære semester, evt. som Summer University.
Det blev af CMT nævnt, at de nuværende Summer University er IV-fag som også er åbne for
alle andre Arts studerende.
Studienævnet drøftede at juli og august ikke ville være den bedste periode at placere
feltstudiet, da de organisationer som de studerende skulle arbejde hos, ville holde
sommerferie og der derfor ikke ville være særlig meget aktivitet. Men måske kunne det være
muligt at ligge feltstudiet i januar eller juni.
Side 4 af 6

Det blev aftalt, at UN, KØ og Kirstine Helboe Johansen (KHJ) arbejder videre med en ny model
for dette forslag samtidig med, at TBA undersøger nærmere hvilke muligheder der er, for at
feltstudiet placeres uden for den almindelige undervisning.
Det nye forslag vil blive drøftet på næste studienævnsmøde, og så skal der træffes en
beslutning senere på efteråret.
4.4

4.5

Proces for indhentning af emner fra
studerende til valgfag

Evaluering af omlagte eksaminer

4.4
Dette punkt udskydes til næste møde.
4.5
UN orienterede om, at der på et medarbejder møde også var blevet evalueret på de omlagte
eksamener, og at underviserne her havde været positive omkring zoom eksaminerne og
havde også god erfaring med de mundtlige eksaminer som var omlagt til skriftlige opgaver, da
de studerende i nogle tilfælde havde nået et højere niveau.
De studerende i studienævnet havde snakket med flere medstuderende inden mødet, og her
var der også generelt tilfredshed med de omlagte eksaminer.
Der har været nogle enkelte kritikpunkter i forhold til de skriftlige som i nogle tilfælde havde
været for korte til at de kunne nå at svare ordentligt på opgaven.
Zoom eksamen er lidt mindre behageligt end en almindeligt, men det fungere fint efter
forholdene, og de bekymringer der havde været i starten af omlægningen blev ikke en
realitet.

4.6

4.7

5.

Drøftelse af proces omkring
indstilling af ny Studieleder feb.
2021

Proces for valg af nyt studienævn

Belutningspunkter
5.1

Studieordningsændring –

UN, KHJ, TBA

4.6
Studienævnet drøftede processen og der blev nævnt at det for nogle handler om et principielt
spørgsmål, at man burde åbne sådanne processer op. Der blev spurgt ind til, om der var
kendskab til konkrete alternative kandidater, hvilket der ikke var. Det blev nævnt at
interesseren for at åbne processen på, kun er relevant, hvis der faktisk er nogle der har
erklæret sig interesseret i at stille op. UN går videre med dette til Peter Bugge, som er
formand for studienævnet ved IKS.
4.7
CMT sender efter mødet information om det kommende valg ud til studienævnet.

CMT

UN

CMT

5.1
Beslutning:
Studienævnet godkender rettelserne og blev orienteret om, at undtagelsen fra det nye
omprøve udbud stadig er gældende efter ændringerne.
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Progressionskrav
5.2

Godkendelse af fagbeskrivelse for
valgfag F21

5.2
Beslutning:
Studienævnet godkendte de fremsendte skabeloner, hvis der bliver skrevet deltager
begrænsning på alle fagene og der åbnes op for tomplads studerende på alle fag.
Der blev spurgt ind til, hvorfor studienævnet skal godkende disse beskrivelser, når det er
beskrevet i bilag til punkt 4.4 at de ikke behøver at godkende fag med skiftende emne. Dette
vil blive undersøgt nærmere til næste valgfagsproces.

5.3

Tilbud om deltagelse i undersøgelse
vedr. trivsel

6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende
studienævnsmøder

7.

Evt.

5.3
Beslutning:
Studienævnet tilsluttede sig forslaget om at indstille Kandidatuddannelsen i Diakoni.
Studienævnet ønskede ikke at indstille teologi, da man ikke ønsker at sætte for mange tiltag i
gang. UN indsender svaret til Dinna Sigaard Bruun Hansen senest 27. august.

TBA

UN

Der var ingen kommentarer til dette punkt.
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