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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER
1.

Godkendelse af dagsorden
SN godkender dagsorden til dagens møde.

2.

Opfølgning på godkendt referat
SN følger op på godkendte referater fra møderne den 23. februar 2021.
Opfølgningspunkter:
- Nyt fra de studerende – v. Kirstine Helboe Johansen
-

Plan for trivselsinitiativer i foråret – v. Louise Sundorf, Anton Lynge Nielsen,
Trine Bjerregaard Andersen, Jon Asnæs Kattrup, Kristine Ørnsholt og Jakob
Egeris Thorsen.

-

Valgfag – v. Kirstine Helboe Johansen og Kristine Ørnsholt

-

Ønsker om nye studieordninger til efterfølgende år – v. Kirstine Helboe Johansen

Bilag:
Bilag 2.1 Godkendt referat ordinært studienævnsmøde studienævnet for teologi
23. februar 2021
3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen
- Tal for sagsbehandlingen
- Orientering om notat om styrkelse af den interne organisering på Arts
Bilag:
Bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO februar 2021
Bilag 3.1.2.1 Notat – styrkelse af den interne organisering på Arts 25.02.2021
Bilag 3.1.2.2 Sagsfremstilling til brug til drøftelse om intern organisering på Arts
(indeholder proces)
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.3

Orientering v/ studieadministrationen
Nyhedsbrev Arts Studier

3.4

Nyt fra studievejlederne

3.5

Nyt fra de studerende
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- Orientring om studenterdrevne trivselsinitiativer
4.
4.1

Beslutningspunkter
Behandling af nødstudieordninger for skæve omprøver til sommereksamen 2021 (beslutningspunkt)
Afdelingsleder og SN-forpersonskaber blev i begyndelsen af februar bedt om, at
udarbejde en plan for, hvordan der kan afholdes eksamen for omprøver til
sommer fra tidligere udbudte kurser (skæve omprøver) virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på campus i sommeren 2021.
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til zoom, hvis vi får behov for en plan B. Tilsvarende er plan B for skriftlige
tilsynsprøver de korte bundne hjemmeopgaver. Nødstudieordninger vil kun
træde i kraft ved en evt. nedlukning af universitetet.
I kan læse mere om retningslinjer for afholdelse af sommereksamen 2021 på
studieportalen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
Afdelingsleder og SN-forpersonskab har ud fra disse udgangspunkter samt tidligere erfaringer udarbejdet en plan for omlægning af eksaminerne, som nu
indstilles til godkendelse i studienævnet. Studienævnet behandlede på sidste
studienævnsmøde omlægning af ordinære prøven, og bedes på dette møde behandle de prøver der i oversigten er markeret med grønt i den samlede oversigt
over omlægning af prøver og nødstudieordninger for TEO til sommereksamen
2021.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger til sommereksamen 2021.
Bilag:
Bilag 4.1 Omlægning af prøver S21 – Teologi

4.2

Undervisningsevaluering E20
Studienævnet behandler og godkender udkast til forpersonernes evalueringsrapport for E20.
Studienævnet skal bl.a. fokusere på:
1.Om rapporten tyder på, at IKS’s evalueringspolitik er overholdt, og om rapporten
kan godkendes? Herunder anbefalinger til forbedring af fremtidige rapporter.
2. Identificering af udvikling inden for de nuværende fokusområder:
a) God og respektfuld tone/adfærd mellem studerende indbyrdes og mellem studerende og undervisere
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b) Øget brug af Blackboard som kommunikationsværktøj
c) Øget didaktisk innovation og variation fx ekskursioner, nye former for
IT og flipped classroom
d) Øget feedback i undervisningen.
3. Identificering af gode eksempler og problemstillinger, som det vil være oplagt, at
afdelingen/studienævnet adresserer for eksempel i handleplaner.
4. Studienævnet drøfter om der er konkrete elementer, der skal arbejdes med lokalt. Ved behandlingen af evalueringerne i september 2020 fremhævede studienævnet følgende punkter: Feedback, instruktorundervisning og bachelorprojekt.
Forslag til beslutning:
Studienævnet drøfter, giver input til og godkender forpersonernes evalueringsrapport. Rapporten sendes efterfølgende til Studieleder.
Link til sider, hvor evalueringspolitikken for IKS kan tilgås:
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/undervisning/digital-evaluering/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
Link til Arts’ Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
Forslag til beslutning:
Studienævnet drøfter, giver input til og godkender forpersonernes opsummerende
evalueringsrapport. Rapporten sendes efterfølgende til Studieleder.
Studienævnet forholder sig i øvrigt til, hvilke konkrete elementer, der skal arbejdes
med lokalt.
Link til sider, hvor evalueringspolitikken for IKS kan tilgås:
https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-forkultur-og-samfund/
Link til Arts’ Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
Bilag:
Bilag 4.2.0 Opsummerende evalueringsnotat_E20
Bilag 4.2.1 Diakoni 1. semester
Bilag 4.2.2 Diakoni 3. semester
Bilag 4.2.3 BA Teologi 1. semester
Bilag 4.2.4 BA Teologi 3. semester
Bilag 4.2.5 BA Teologi 5. semester
Bilag 4.2.6 BA Teologi 7 semester

Bilag 4.2.7 KA Teologi 1. semester
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Bilag 4.2.8 KA Teologi 3. semester
Supplerende bilag (undersøgelse på AU vedr. effekterne af onlineundervisning):
Bilag 4.2.9 Dataark om karakterer og læringsudbytte F20
Bilag 4.2.10 Undersøgelse af online undervisning og eksamen F20
4.3

Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt)
Studienævnet drøfter og kommenterer evaluering af projektorienteret forløb
for E20 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de
tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem
disse tre delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på
hele semesteret. Studienævnet drøfter, om evalueringsresultaterne giver anledning til forslag til kvalitetsforbedringer.
Referatuddrag fra behandlingen i SN sendes til Uddannelsesforum Arts (UFA)
og dekanatet.
NB! rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare
oplysninger i kommentarerne
Bilag:
Bilag 4.3.1 Evaluering af projektorienteret forløb efterår 2020 - Diakoni studerende (med kommentarer)
Bilag 4.3.2 Evaluering af projektorienteret forløb efterår 2020 - Teologi studerende (med kommentarer)
Bilag 4.3.3 A Evaluering af projektorienteret forløb SN TEO E2020 projektværter

4.4

Drøftelse af specialekarakterer
SN drøfter og beslutter, hvorvidt opgørelsen over specialekarakterer set i forhold til IKS og ARTS gennemsnit giver anledning til yderligere analyse?
Bilag:
Bilag 4.4 2020-10-01-Specialeproduktion-Specialetitler specialekarakterer prøveforsøg-rettet

5.

Drøftelsespunkter

5.1 Social trivsel og studieaktiviteter
5.1.1 Plan for trivselsinitiativer i forårssemestret
I fald der er konkret behov jf. opfølgning under punkt 2 planlægges der nærmere her.
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5.1.2

6.

Initiativer til igangsættelse af studielivet
Hvis situationen tillader det kan studienævnet drøfte igangsættelse af initiativer for opstart af studielivet.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
Studienævnet drøfter forslag til kommende dagsordenspunkter
Bilag:
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - marts

7.

Evt.

