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DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på godkendt referat

3.

Studienævnet for Teologi
Dato: 18. august 2021
Ref: TBA

Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder
3.2 Meddelelser v/ studieleder
3.3 Orientering v/ studieadministrationen
3.4 Nyt fra studievejlederne
3.5 Nyt fra de studerende
3.6 Studieordningens fagbeskrivelse for Bachelorprojektet
3.7 Proces for studieordningsændringer
3.8 Orientering om særlige prøvevilkår, herunder også
fristudsættelser til specialer: Nemmere ansøgningsproces for
studerende med handicap

4.

Drøftelsespunkter
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1
Indledende opfølgning på handleplanernes initiativ
vedr. genopstart af fagmiljøets foreninger
4.1.2
Organisationernes dag
4.2 Behandling af udkast til studiediagrammer og
kompetenceprofiler for nye studieordninger (drøftelsespunkt)

5.

Beslutningspunkter
5.1 Valg til UN/SN (drøftelse og beslutning)
5.2 Intern undersøgelse af studiestruktur og studiemiljø på
teologi
5.3 Proces for og forebyggelse af krænkelser blandt studerende

6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende
studienævnsmøder

7.

Evt.

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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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 godkendt referat fra SN-møder den 15. juni 2021.
•

Justeret forretningsorden ligger nu på hjemmesiden v. Trine Bjerregaard
Andersen

•

Opfølgning på punkt 5.1.2 Indledende opfølgning på handleplanernes
initiativ vedr. genopstart af fagmiljøets foreninger

•

Muligheden for at fastholde morgensang, v. Ida Gammelmark Bøgh og
Jon Asnæs Kattrup

Bilag:
Bilag 2.1 Godkendt referat Studienævnet ved teologi 15. juni 2021

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder
• mødet med censorformandsskabet den 10. maj
• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts)
• orientering fra afdelingsseminar
• studiestart
• tal for sagsbehandlingen
Bilag:
Bilag 3.1. Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO juni 2021 (eftersendes)
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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3.6 Studieordningens fagbeskrivelse for Bachelorprojektet
Grundet tvivl om reglerne for resuméet på bachelorprojektet i studieordningen for
Bacheloruddannelsen i teologi 2018 indføres følgende ændring i fagbeskrivelsen for
bachelorprojektet:
Studieordningens sætning vedr. resumé ændres fra:
”Opgaven skal indeholde et resumé på ½-1 side på engelsk, tysk eller fransk.
Resuméet indgår i bedømmelsen mhp. evnen til at kunne sammenfatte opgavens resultater.”
Til:
”Opgaven skal indeholde et resumé på ½ - 1 side på engelsk, tysk eller fransk.
Resuméet tæller ikke med i opgavens samlede omfang, men indgår i bedømmelsen med henblik på evnen til at kunne sammenfatte opgavens resultater.”
Ændringen sker for at sikre, at bedømmelsen stemmer overens med praksis på IKS.
Da faget endnu ikke har været udbudt, kan ændringen indføres pr. 1.9.2021.
Da det af prøvebeskrivelsen fremgår, at resuméet bedømmes, er det nødvendigt at tilføje et fagligt mål, som adresserer dette, da bedømmelsen kun må ske på baggrund af
de faglige mål. Således tilføjes følgende færdighed til de faglige mål:

”[Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på, i hvor høj
grad den studerende kan] sammenfatte opgavens resultater i et resumé”

Bilag:
Bilag 3.6 Bacheloruddannelsen i teologi (2018)

3.7 Proces for studieordningsændringer
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i uddannelsesnævnene. Studienævnet har stadig mulighed for at indmelde ønsker om
ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at
studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring
kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere
ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde
gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes
af hensyn til de studerendes retssikkerhed.
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer:
Forslag til studieordningsændringer behandles i:
- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godkendelse i dekanatet
- dekanatet i januar.
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Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2022
SN Teo har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:
• Teologi, kandidatuddannelse i (2018)
• Diakoni, kandidatuddannelse i (2017) (ny studieordning under udarbejdelse)

Studienævnet forholder sig særligt til de specialeforberedende elementer på tværs af
teologi og diakoni (projektorienteret forløb teologi (30ECTS), specialeforberedende
forløb teologi (10 ECTS), projektorienteret forløb Diakoni (10 ECTS), jf. bilagsmaterialet.
Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede ændringer)
kan rekvireres hos SN-sekretæren.
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente sparring hos SN-sekretæren i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieordningsændringer inden endelig godkendelse i uddannelsesnævnet.
Bilag
Bilag 3.7 Udkast til sagsfremstilling ang. specialeforberedelse 2021_06_04

3.8

Orientering om særlige prøvevilkår, herunder også fristudsættelser
til specialer: Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap

Studienævnet orienteres om, at der fra efteråret 2021 indføres en ny proces for tildeling af særlige prøvevilkår til studerende med handicap/varige funktionsnedsættelser.
Processen går ud på, at studerende med handicap kun behøver at søge om særlige
prøvevilkår én gang. Det betyder, at når først den studerende er registreret med særlige behov, vil den studerende hvert semester få et brev fra Studienævnet med oplysninger om de tildelte prøvevilkår i den kommende eksamenstermin.
Det er dog vigtigt at tilføje, at denne nye proces kun gælder for dispensationsansøgninger om særlige prøvevilkår til eksamen (herunder også til specialer). Hvis den studerende ønsker dispensation fra andre regler, skal han/hun fortsat indsende en ansøgning gennem selvbetjeningen.
Morten Bruun Hansen og Susanne Vork Svendsen deltager på studienævnsmødet og
fortæller om baggrunden og konsekvenserne af disse ændringer for både studerende
og medarbejdere. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
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4.

Drøftelsespunkter

4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Indledende opfølgning på handleplanernes initiativ vedr. genopstart af fagmiljøets foreninger
Studienævnet følger op på punktet fra SN-mødet i juni, herunder evt. andre
relevante initiativer/foreninger (se referat).
Jon Asnæs Kattrup, Ida Gammelmark Bøgh og Jakob Egeris Thorsen følger
desuden op på aftalerne fra studienævnsmødet i juni.
4.1.2

Organisationernes dag
Drøftelse af deltagere, format, tidspunkt for afholdelse og kommunikation
Bilag:
Bilag 4.1.2 Organisationernes dag

Behandling af udkast til studiediagrammer og kompetenceprofiler
for nye studieordninger (drøftelsespunkt)
På baggrund af præsentation fra Jakob Egeris Thorsen (medlem af arbejdsgruppen
for studieordningen for KA Diakoni), drøfter SN den foreløbige studieoversigt og Omuddannelsen for den nye studieordning for Kandidatuddannelsen i Diakoni (2022).
Derudover orienterer Jakob Egeris Thorsen om mødet med aftagerne den 12. august
2021.
4.2

Bilag (Der er tale om udkast, som justeres løbende i processen)
Bilag 4.2.1 Udkast til uddannelsens kompetenceprofil
Bilag 4.2.2 Udkast til studieoversigt

5.

Beslutningspunkter

5.1 Valg til UN/SN (drøftelse og beslutning)
SN-forpersonen orienterer om valg på AU i efteråret 2021, og SN diskuterer, hvad der
kan sættes i gang ift. rekruttering blandt studerende. Har SN fagudvalg el.lign. på afdelingen, kan forpersonen/-erne herfor evt. inviteres.
Forslag til beslutning
SN beslutter, hvem der er ansvarlige for opstillingslisterne – f.eks. at SN-næstforpersonen står for opstilling af studerende.
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Intern undersøgelse af studiestruktur og studiemiljø på teologi
(opfølgning på initiativet ’Fokusgruppeinterview’ fra handleplanerne fra 2020
og 2021)
Studienævnet giver input til undersøgelsen med inspiration fra eksemplet fra RV (se
bilag) og beslutter fokus og indhold for undersøgelsen på Teologi.
v. Kirstine Helboe Johansen og Kristine Ørnsholt.
5.2

Bilag
Bilag 5.2: Intern uddannelsesevaluering_eksempel RV

5.3 Proces for og forebyggelse af krænkelser blandt studerende
Studienævnet beslutter processen for drøftelsen af forebyggelse af krænkelser blandt
studerende samt ønsket endemål for drøftelsen. Der kan bl.a. findes data på emnet i
de vedlagte bilag.
Bilag
Bilag 5.4.1 Teologi BA Undervisningsmiljøvurdering 2020
Bilag 5.4.2 Teologi KA Undervisningsmiljøvurdering 2020
Bilag 5.4.3 Diakoni KA Undervisningsmiljøvurdering 2020

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

7.

Evt.
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