Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi

Mødeleder: Ulrik Nissen (UN)

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Nikolaj Vium (næstformand), Kirstine
Helboe Johansen (VIP-medlem), Amanda Urban (studievejleder), Liselotte Malmgart
(studieleder) Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Kristine Ørnsholt
(afdelingskoordinator), Camilla Mark Thygesen (SNUK), Anton Lynge Nielsen (observatør –
nyvalgt medlem), Elisabeth Lyngberg-Larsen (observatør – nyvalgt medlem), Jon Asnæs Kattrup
(observatør – nyvalgt medlem)

Referent: Camilla Mark Thygesen (CMT)
Dato: 30. januar 2020
Varighed: 15.00-17.00

Fraværende: Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), René Falkenberg (VIP-medlem),
Kristine Nørtoft Sørensen (studentermedlem), Mikael Brorson (studentermedlem)

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Drøftelser og beslutninger
Det blev foreslået at tilføje godkendelse af to ansøgninger om bevillinger fra aktivitetspuljen til
dagsordenen som beslutningspunkt (punkt 5.4). Derudover blev det foreslået at sætte godkendelse af
stillingsopslag om cheftutorjob på som beslutningspunkt (punkt 5.5)
Studienævnet godkendte disse forslag og dagsordenen som helhed.

Opfølgning

Camilla Mark Thygesen (CMT) orienterede om, at både studerende og VIP har mulighed for at indkalde
en suppleant til at deltage i et møde, hvis de selv er forhindret. Det er ikke kun, hvis de udtræder helt af
studienævnet, at de kan indkalde deres suppleant. Suppleanter skal dog spørges i den rækkefølge, de er
listet på valglisten:
Studerende:
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Kristine Nørtoft Sørensen
Magnus Drejergaard Sørensen
Nikolaj Vium
VIP:
Jan Dietrich
Jakob Engberg
Andres Chr. Jacobsen

2.

Opfølgning på referat

UN orienterede om, at teologis fagråd har to pladser i Arts rådet. Der blev spurgt ind til, hvordan disse
to pladser besættes efter at fagrådet på teologi ikke længere eksisterer. De studerende blev bedt om at
være obs. på, hvordan vil kunne fylde disse to pladser op. Det vil blive taget op på et senere
studienævnsmøde.

CMT, stud.

Der mangler opfølgning på rundsendelse af papir om reduktion af intern censur. Dette vil UN følge op
på.
Derudover blev det kommenteret, at det godkendte referat fra forrige møde, gerne må blive lagt ind i
BB mappen, så det er lettere at finde. Det samme gælder nyhedsbrevet fra Arts studier.

3.

Orienteringspunkter
3.1
Orientering v/
studienævnsformanden

UN

3.1
UN gjorde opmærksom på semesterstartsarrangementet i håb om, at mange af de studerende vil
deltage den 07. februar.
Kristine Ørnsholt (KØ) nævnte, at mentorordningen sættes i gang igen, denne gang på 2. semester. Det
vil blive varetaget af PHD studerende og vil blive præsenteret i undervisningen den næste stykke tid.
Tiltaget er primært for at kunne snakke om studietrivsel og der vil ikke være fokus på fagligt indhold.
Det blev nævnt, at der på filosofi kører en lignende mentor ordning, men som er mere faglig, hvilket de
har gode erfaringer med. Studienævnet bedes holde øje med om de hører noget feedback på
ordningen, og så vil de se om der skal justeres på ordningen fremover, så den måske bliver mere faglig.
Studievejledningen vil også evaluerer med de studerende, hvis de har mulighed for det på et
årgangsmøde.
Sprogcafeen kommer til at kører igen her i foråret og bliver også rullet ud på religionsvidenskab. Det
afholdes onsdag 12-15.

3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.2
Studieleder Liselotte Malmgart (LM) orienterede om Arts rådet og dets arbejde, herunder at Arts rådet
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jævnlige afholder møder med Prodekanen og afdelingsledere, hvilket bl.a. gør, at det er en god ide at få
teologi med, da der er god mulighed for indflydelse.
Institutledelsen har i januar besluttet budgettet for studiestart. Normalt betaler instituttet lejen for
hytten ved hytteturen på studiestart. Det er dog ikke alle institutter, der gør dette, så institutledelsen
havde foreslået at gøre det til egen betaling, men så hæve lønnen til cheftutorerne. Dette har der være
negativ reaktion på i flere nævn på instituttet, så derfor er det besluttet, at de holder fast i at betale
hytten og give samme løn som normalt til cheftutorerne. Derudover betaler instituttet for t-shirts til
tutorerne.
LM orienterede om, at AU har kørt en fishing-kampagne, hvor de sendte mails rundt til studerende AU
bedt de studerende om at give deres oplysninger om login. Det viser sig at 28% af de studerende faldt i.
Så måske kommer der en lignende kampagne, da det er vigtigt for AU´s IT sikkerhed.
3.3

Orientering v/
studieadministrationen

3.4

Nyt fra studievejlederne

3.3
CMT orienterede om det nyeste nyhedsbrev fra Arts Studier. Derudover blev studienævnet inviteret til
dette års Uddannelsesdag som afholdes 25. februar. Temaet i år er studieglæde, hvilket stemmer godt
overens med studienævnets tema om faglige selvtillid og studietrivsel.
Derudover præsenterede CMT studienævnet for et seminar om sagsbehandlingsdelen af studienævnets
arbejde, som ligger den 6. marts. Invitation er sendt rundt til studienævnet.
De afgående medlemmer af studienævnet har mulighed for at modtage en udtalelse for deres arbejde i
nævnet. De kan sende en mail til CMT med navn, fødselsdag og aktivperiode i nævnet.
3.4
Studievejledningen orienterede om, at der har været mange henvendelser i januar om bl.a. forlænget
retskrav, mulig tilbagerulning af uddannelsesloftet og kandidatoptag.
Studievejledningen er gået i gang med at planlægge U-days i februar og karriereveje for teologi sidst i
marts. Det bliver et eftermiddags- aftenarrangement, så flere årgang har mulighed for at deltage. De
håber, at dette øger antallet af deltagene.

3.5

4.

Nyt fra de studerende

Drøftelsespunkter
4.1

Social trivsel

3.5
Der var intet nyt at berette

4.1
Der blev orienteret om at studienævnet har inviteret Jesper Madsen fra støtte- og rådgivningscentret til
at komme og holde oplæg for afdelingen og studienævnet om faglig selvtillid. Arrangementer finder
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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.
UN orienterede at dette punkt er et fast dagsordenspunkt, som kommer ud af at der har været et lidt
højt frafald på BA i teologi, og studienævnet ønskede derfor at fokusere på den sociale trivsel for at få
frafaldet til at falde.

4.2

Høring af Aarhus Universitets
Klimstrategi 2020-2025

Det blev foreslået at invitere de nyansatte cheftutorer med til arrangementet.

KØ

Det blev foreslået at forklare punktet en smule på den dagsorden, der sendes ud til de ansatte i
forbindelse med afdelingsmødet, da de ikke har været med i drøftelserne omkring oplægget.

UN

4.2
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.
Klimastartegien vil også blive drøftet på et afdelingsmøde
Studienævnet nævnte at de generelt synes at det er et godt tiltag med en klimastrategi. I forhold til
punktet om indkøb blev der nævnt at det fra de studerendes perspektiv er vigtigt, at priserne i
kantinerne ikke stiger. Klimafokus på altså ikke ske på bekostning af de studerendes studiemiljø.
Derudover blev det også nævnt at men ikke må begynde at spare på omkostninger ved møbleringen af
undervisningslokalerne, men at man tværtimod investerede i bæredygtig kvalitet, frem for de billigste
løsninger.
Cykelparkering var også et vigtigt emne for de studerende. Det blev foreslået at øge indsatsen med
skiltning til alternative steder at parkere sin cykel så alle ikke stiller den lige i udkanten af Nobelparken.
Fx er der gode parkeringsforhold i kælderen, men at de studerende ikke er klar over dette.
Der blev også rejst spørgsmålet om møde forplejning, hvilket kan gøres meget mere klimavenligt, ved fx
at gå væk fra engangsservice.
I forhold til transport blev der drøftet, at man skal gøre det mere attraktivt at tage toget i stedet for et
fly. Til mange steder i Europa kan man lige så godt tage toget, men da det tager meget længere tid, som
ikke kompensere for, så er det ikke attraktivt.
UN informerede om, at det tidligere har været drøftet på universitetsniveau om klimadrøftelsen var så
vigtigt at det burde indgå i undervisningen på alle uddannelser. LM orienterede om at der arbejdes med
at indarbejde dette som valgfag på tværs af alle uddannelser. De studerende i studienævnet mente at
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dette vil give god mening som et valgfag, men umiddelbart ikke som en obligatorisk del af uddannelsen.

5.

Beslutningspunkter
5.1

Godkendelse af valgfag til E20

5.1
UN orienterede om, at skabelonerne for valgfag endnu ikke var færdigt udfyldt, og at de derfor ikke var
klar til at blive præsenteret for studienævnet.
Derudover blev der gjort opmærksom på en fejl i dagsordenen, da det kun er Ny testamente og
Dogmatik som har flere udbud på efterårssemestret i 2020.
Studienævnte har tidligere været præsenteret for aktuelt emnefag og centralt emnefag, hvor der stadig
arbejdes på de sidste detaljer.
Valgfag 1 kommer til at blive tænkt tværfagligt på tværs af nogle af de forskellige grene inden for
uddannelsen.
I forhold til de andre udbud er det mere åbent og studienævnet bedes komme med forslag til emner.
Det blev bemærket at listen med de studerendes forslag skal tænkes ind i processen, selvom det
primært var GT, der var fokus på.
Beslutning:
Studienævnet vil blive præsenteret for de mere færdige fagbeskrivelser til godkendelse i februar.

5.2

Studiestartsprøve på Diakoni –
disciplin of prøveform

5.2
UN forklarede, at der på baggrund af et højt frafald er blevet valgt at lave en studiestartsprøve på
kandidatuddannelsen i Diakoni. Allerede nu er der forskellige tiltag bl.a. samtaler med de studerende,
men derudover ønskes at indføre fremmøderegistrering som studiestartsprøve.
Der har tidligere været snak om at lave det som et reflektionspapir eller spørgeskema i forbindelse med
de allerede eksisterende samtaler. Dette ønskes dog ikke længere, da det vil bevæge sig ind over et
område, hvor underviserne ikke er klædt på til at kunne hjælpe med de evt. besvarelser.
Der blev spurgt ind til, om det er den bedste løsning på en kandidatuddannelse, hvor de studerende
burde være bekendt med vigtigheden af at komme til undervisningen. Det blev forklaret, at det giver
mening på Diakoni, da det er en anden type studerende.
Beslutning:
Uddannelse

Disciplin, som
prøven

Prøveform nr.

Prøvedetaljer
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Kandidatuddannelsen
i Diakoni

tilknyttes
Indføring i
diakoni som
historisk og
aktuel praksis

1–
undervisningsdeltagelse
(med Qwickly)

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 undervisning
den følgende uge.

Efter mødet aftales den helt konkrete beskrivelse med underviser, og UN giver besked om beslutningen
til Arts Studier på mail til snuk.arts.aarhus@au.dk senest den 1. marts 2020.
5.3

5.4

Permanent ændring af referat
praksis

ansøgninger om bevillinger til
aktivitetspuljen

CMT/UN

5.3
Beslutning:
Studienævnede besluttede at fortsætte med den praksis for godkendelse af referater, hvor referatet
inden for en uge efter mødet godkendes 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.
5.4.
Studienævnet havde modtaget to ansøgninger til aktivitetspuljen. Ev fra en undervise og en fra en
studerende. UN opfordrede til at medlemmer at studienævnet orientere andre om denne ordning, da
det er en god mulighed for både studerende og undervisere at få større til studieorienterede aktiviteter.
Som nævnt på studienævnets hjemmeside kan der søges om 1000 kr. per studerende til indenlandske
aktiviteter og 1400 kr. til udenlandske aktiviteter.
Beslutning:
Studienævnet besluttede at bevillige 200 kr. per deltager til en tur til Viborg ansøgt af Carsten Bach
Nielsen.
Studienævnet valgte at bevillige Sofie Boe, en studerende fra kandidatuddannelsen i teologi, 1000 kr. til
deltagelse i drop-in-dåb i forbindelse med speciale, da dette ifølge retningslinjerne er maks. beløb for en
Side 6 af 7

studerende.

5.5

godkendelse af stillingsopslag til
cheftutor

5.5.
Der blev orienteret om, at cheftutorerne ansættes af Studienævnet, men det er VEST som tager sig af
oplæring af dem. Det er cheftutorerne, som planlægger studiestartsugen.
Stillingsopslaget er rettet til i forhold til sidste år, men er ikke ændret ret meget. Cheftutorerne skal
ansættes midt i februar.
Der har tidligere været praksis for at studievejlederne blev ansat som cheftutorer, men dette er man
gået bort fra igen, da studievejlederne generelt har nok at se til.
Studienævnet ønsker at holde fast i den nye praksis, hvor det er et åbent opslag. Så kan
studievejlederne stadig søge om stillingen hvis de har lyst.
Beslutning:
Studienævnet godkendte opslaget og forslog at indskrive at der afholdes et arrangement om faglig
selvtillid arrangeret af Studienævnet den 19. februar, som det kunne være en god ide at deltage i for de
kommende cheftutorer.
Det ønskes også tilføjet at man kan søge stillingen individuelt eller som team. Det skal fremgå af
ansøgningen, hvem man gerne vil udføre jobbet sammen med.

6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende
studienævnsmøder

Arts rådet – hvordan sikres det, at de to pladser teologi har til rådighed udfyldes?
Kursussider på Blackboard – følg op på om de har været klar 14 dage før semesterstart, som det er
aftalt. Papiret omhandlende god undervisningspraksis sendes rundt til de nye studerende i
studienævnet
Praktik på 8. semester. Der skal laves en ny arbejdsgruppe i udviklingen af det, da de to studenter
medlemmer træder ud af studienævnet. Elisabeth Lyngberg-Larsen og Jon Asnæs Kattrup vil gerne
deltage, og punktet kommer på studienævnet i marts.

7.

Evt.
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