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Dagsorden 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på godkendt referat 

3. Orienteringspunkter 

3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen 

3.2 Meddelelser v/ studieleder 

3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

3.4 Nyt fra studievejlederne 

3.5 Nyt fra de studerende 

4. Beslutningspunkter 

4.1 Behandling af studerendes forslag til valgfag 

4.2 Evaluering af specialeproces rammer for specialeskrivning 

v. Michael Brorson og Jakob Egeris Thorsen 

4.3 Bachelorprojekt 

4.4 Studiestartsprøve (SSP) på kandidatuddannelserne - Pilot 

4.5 Udpegning af studerende til kommunikationsudvalg 

5. Drøftelsespunkter 

5.1 Social trivsel og studieaktiviteter 

5.2 Årsrapport fra censorformandskabet 

5.3 Præsentation af kommende årlig status v. Birgitte Svenstrup 

fra Arts Studier 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende 

studienævnsmøder 

7. Evt. 
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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 16. marts 2021. 

 

Opfølgningspunkter:  

- Evaluering af projektorienteret forløb – v. Camilla Mark Thygesen, René Fal-

kenberg, Jakob Egeris Thorsen, Kirstine Helboe Johansen 

 

- Fordeling af karakter – v. Camilla Mark Thygesen, Kirstine Helboe Johan-

sen, Kristine Ørnsholt 

 

Bilag: 

Bilag 2.1 Godkendt referat ordinært studienævnsmøde studienævnet for teologi 

16. marts 2021 

 

3. Orienteringspunkter  

3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen 

3.1.1 Tal for sagsbehandlingen 

3.1.2 Nyt fra trivselskoordinator 

3.1.3 Tutorer 

 

Bilag: 

Bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO marts 2021 

Bilag 3.1.2.1 Foreningernes input 

Bilag 3.1.2.2 Idékatalog 

Bilag 3.1.2.3 Oversigt over trivselstilbud 

Bilag 3.1.2.4 Tilbud internationale studerende 

Bilag 3.1.2.5 VI SES PÅ SKRÆMEN 

 

3.2 Meddelelser v/ studieleder 

 

3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

Nyhedsbrev Arts Studier 

 

3.4 Nyt fra studievejlederne 

 

3.5 Nyt fra de studerende 

3.5.1 - Orientering om afholdt fredagsbar 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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4. Beslutningspunkter 

 

4.1 Behandling af studerendes forslag til valgfag 

Studenter repræsentanter i studienævnet har indhentet forslag fra medstude-

rende til emner til valgfag i F22. Studienævnet behandler disse. 

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet drøfter de studerendes forslag, og beslutter i hvilket format for-

slagene efterfølgende videresendes til underviserne med henblik på inspiration 

til udarbejdelse af valgfag til F22.  

 

Bilag: 

Bilag til dette punkt, sendes ud dagen før mødet 

 

4.2 Evaluering af specialeproces rammer for specialeskrivning v. Mi-

chael Brorson og Jakob Egeris Thorsen 

Som opfølgning på drøftelser på studienævnsmødet i februar har arbejdsgrup-

pen bestående af Michael Brorson, Jakob Egeris Thorsen og Kristine Ørnsholt 

arbejdet med forslag til evalueringsspørgsmål, som kan bruges som et pilotpro-

jekt i forhold til evaluering af specialeprocessen til sommeren 2021. Arbejds-

gruppen præsentere disse spørgsmål som studienævnet efterfølgende behand-

ler.  

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet godkender det fremlagte forslag til evalueringsspørgsmål og læg-

ger en plan for evalueringsprocessen 

 

Bilag:  

Bilag 4.2 Evaluering af specialeproces på Teologi og Diakoni F21 

 

4.3 Bachelorprojekt 

Efter behandling på afdelingsmøde i marts behandler studienævnet forslag til 

8. semester og Bachelorprojektet. 

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på formulering af et en-

deligt forslag, som vil være på dagsorden til godkendelse til næste studienævns-

møde.  

 

Bilag: 

Bilag 4.3 Reform på BA 

 

4.4 Studiestartsprøve (SSP) på kandidatuddannelserne - Pilot 
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I september 2020 blev der som pilotprojekt afviklet studiestartsprøve på en 

række kandidatuddannelser. 

 

UFA har i november 2020 bestemt, at pilotprojektet skal gentages i 2021 med 

henblik på en kvalificering af konklusionerne. Gentagelsen køres som udgangs-

punkt på samme måde som i 2020, idet UFA dog har ønsket, at der gives mu-

lighed for, at yderligere kandidatuddannelser under studienævnene ved IKK, 

IKS og TEO kan kobles på SSP. Der vil ligeledes være mulighed for at foretage 

ændringer, hvis den nuværende SSP har været problematisk i 2020. 

 

Prøven afholdes i pilotfasen kun på kandidatuddannelsernes A-linjer, og kun 

ved sommeroptaget. Der afholdes således ikke SSP på B-linjer, kandidattilvalg 

og ved vinteroptag. 

 

Der anvendes i pilotfasen to forskellige modeller: 

 

Surveymodellen 

Prøven afvikles ved deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af stu-

dieadministrationen, og prøven bestås ved besvarelse af spørgeskemaet. 

 

Det bemærkes, at hvor spørgeskemaundersøgelsen i 2020 bestod i en mail, som 

den studerende skulle besvare direkte, påtænkes det i 2021 at lægge prøven ind 

i digital eksamen. Denne prøveform vil fortsat blive afviklet administrativt 

uden inddragelse af faget.  

 

BA-modellen 

Prøven afvikles efter samme model som på bacheloruddannelserne, hvor prø-

ven knyttes til en disciplin på uddannelsens første semester, og der beskrives 

en prøveform for studiestartsprøven.  

Mulige prøveformer:  
 Undervisningsdeltagelse med navneopråb eller registrering via 

Qwickly (digital løsning) 

 Aflevering af opgave/besvarelse (digital eksamen) 

 

Nedenfor findes en oversigt over de studiestartsprøver, som vil blive gennem-

ført på kandidatuddannelserne ved sommereksamen 2021 medmindre der 

ønske ændringer. 

 

Studienævnet bedes tilkendegive: 
 om man ønsker at tilføje eller fravælge SSP på kandidatuddannelser i 2021. 

 om der ønskes ændring af modellen (se bilag 4.5) der anvendes på den enkelte 
uddannelse 

 om der ønskes ændringer i fagdisciplin eller prøveform i ”BA-modellen” (se bilag 
4.5) 
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Studienævnet bedes give besked om beslutningen pr. mail til Arts Studier på mail 

til snuk.arts.aarhus@au.dk senest den 5. maj 2021. 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående kan Studienævnet kontakte Ivy Kirkelund 

(IKS/TEO) ivykirkelund@au.dk eller Lisbeth Knudsen (IKK) lisbeth.knud-

sen@au.dk 

 

Bilag: 

Bilag 4.5 Nuværende studiestartsprøver som forventes afviklet på kandidatud-

dannelserne i 2021 

 

4.5 Udpegning af studerende til kommunikationsudvalg 

Kommunikationsudvalget arbejder bl.a. med udgivelse af nyhedsbrevet ”Nyt fra 

Aarhus teologerne”. Udvalget består Afdelingsleder, afdelingskoordinator, forsk-

ningsprogram leder, af én studerende fra teologi og én studerende fra diakoni 

samt den ansvarlige for afdelingens kommunikation på Facebook og Twitter. 

Studienævnet drøfter valg af nye studenterrepræsentanter 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet beslutter, hvem der går videre med valg af studenterrepræsentan-

ter. De valgte repræsentanter meldes ind til Kristine Ørnsholt. 
 

5. Drøftelsespunkter 

 

5.1 Social trivsel og studieaktiviteter 

5.1.1 Initiativer til igangsættelse af studielivet 

Hvis situationen tillader det kan studienævnet drøfte igangsættelse af initiati-

ver for opstart af studielivet. 

 

5.2 Årsrapport fra censorformandskabet  

Studienævnet drøfter Årsrapporten fra censorformandskabet, bl.a. med henblik 

på at komme med input til møde med censorformandskabet den 10. maj.  

 

Bilag:  

Bilag 5.2 Beretning vedr. 2020 til Afdeling for Teologi ved Institut for Kultur og 

Samfund 

 

5.3 Præsentation af kommende årlig status v. Birgitte Svenstrup fra 

Arts Studier 

Birgitte Svenstrup fra Arts Studier giver en kort præsentation af studienævnets 

opgave i forbindelse med årlige status på næstkommende studienævnsmøde. 
 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

Studienævnet drøfter forslag til kommende dagsordenspunkter  

mailto:snuk.arts.aarhus@au.dk
mailto:ivykirkelund@au.dk
mailto:lisbeth.knudsen@au.dk
mailto:lisbeth.knudsen@au.dk
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Bilag:  

Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - april 

 

7. Evt. 


