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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 20. april 2021.
Opfølgningspunkter:
Lokalebooking
Information om lokalebooking til de studerende udarbejdes og sender ud på
Blackboard v. Kristine Ørnsholt
Studerende til kommunikationsudvalg:
Teologi: MB kontakte en mulig kandidat, og sender kontaktoplysninger til KØ.
Diakoni: JET spørger de studerende, om der er nogen der kunne være interesserede, og sender efterfølgende kontaktoplysninger til KØ.
v. Kristine Ørnsholt, Mikael Brorson og Jakob Egeris Thorsen
Semesterstartsfest:
KHJ og KØ kontakter religionsvidenskab for at få gang i samarbejdet.
Opsamling på nedsættelse af festudvalg.
v. Kirstine Helboe Johansen og Kristine Ørnsholt
Studieordning for KA Diakoni
v. Kirstine Helboe Johansen, Jakob Egeris Thorsen og Trine Bjerregaard Andersen
Bilag:
Bilag 2.1 Godkendt referat Studienævnet ved teologi 20. april 2021

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen
3.1.1 Tal for sagsbehandlingen
Bilag:
Bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO april 2021
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.3

Orientering v/ studieadministrationen
Nyhedsbrev Arts Studier
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3.4

Nyt fra studievejlederne

3.5

Nyt fra de studerende

4. Beslutningspunkter
4.1 Årlig status 2021
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts.
Formålet med årlig status processen er, at UN, såvel som SN og institut, på
baggrund af et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer
de indsatsområder, UN (På Teo: SN) vil arbejde med i det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik.
Når SN genbesøger handleplanerne fra sidste kvalitetsår, opfordrer prodekanen for uddannelse SN til at tage udgangspunkt i, hvad der er muligt at opnå i
en tid, hvor der fortsat er stort pres på både undervisere og studerende pga. Corona-situationen. SN opfordres ligeledes til at gøre handleplanerne så konkrete
som muligt, og tage stilling til inden for hvilken realistisk tidshorisont de ønskede handlinger kan implementeres og gennemføres.
Studienævnets opgaver:
1. Ud fra oplæg fra afdelingsleder at gøre status på uddannelsernes handleplaner fra sidste år
De handlinger, der er afsluttede, føres ind i feltet ”Status på afsluttede handlinger fra det seneste kvalitetsår”. Studienævnet drøfter på den baggrund, om der
er afledte handlinger, der skal videreføres. De afledte handlinger føres ind i
handleplanen for 2021.
2. Ud fra oplæg fra afdelingsleder at give input til og godkende handleplaner for hver enkel uddannelse
Handleplanerne for 2021 er en forlængelse af de tidligere års kvalitetsarbejde,
så de erfaringer, der løbende gøres på den enkelte uddannelse, bringes med ind
i det nye kvalitetsår.
Årlig status gennemføres på studienævnsmødet i maj. Afdelingsleder kan på
det første møde fremlægge forslag til handleplaner, som SN giver input til, og
som godkendes på samme møde eller på det efterfølgende møde.
Forslag til beslutning
Studienævnet beslutter, hvilke handlinger, der skal prioriteres i handleplanerne
for 2021 på baggrund af sidste års handleplaner og uddannelsernes aktuelle
status og indstiller herefter handleplanerne for 2021 til endelig godkendelse
hos studieleder.
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Bilag:
Bilag 4.1.1 Brev fra prodekanen kvalitetsåret 2021
Bilag 4.1.2 Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 2021
Bilag 4.1.3 indikatorkort_baggrundsdata samlet
Bilag 4.1.4 Handleplaner SN Teo 2020
Bilag 4.1.5 Udkast til handleplaner SN Teo 2021
Bilag 4.1.6 Supplerende tal til datapakkerne på Teologi i kvalitetsåret 2021
4.2

Godkendelse af program(mer) for studiestart
Forslag til beslutning
SN godkender program(mer) for studiestart og drøfter desuden håndtering af
studerende med særlige behov i studiestartsugen
Bilag:
Bilag 4.2 Studiestartsprogram BA teologi - eftersendes

4.3

Bachelorprojekt
På studienævnsmødet i april blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle formulere et endeligt forslag til modellen for 8. semester og bachelorprojektet.
Forslaget er drøftet med SNUK.
Studienævnet behandler dette forslag.
Forslag til beslutning:
Studienævnet drøfter og godkender arbejdsgruppens forslag.
Bilag:
Bilag 4.3 Rammebeskrivelse for BA-projekt.Tilendeliggodkendelse

5.

Drøftelsespunkter

5.1 Social trivsel og studieaktiviteter
5.1.1 Semesterafslutninger
Studienævnet drøfter, hvordan de studerende kan få mulighed for at få en god
afslutning på en mærkeligt semester – der vil være særligt fokus på studerende på 2. semester og specialestuderende.

5.2

Projektorienteret forløb og specialeforberedende forløb
Som opfølgning på evalueringen af projektorienteret forløb på Studienævnsmødet i marts præsenterer Jakob og René deres sonderinger på nye veje på projektorienteret forløb og specialeforberedende forløb.

Side 4/5

AARHUS
UNIVERSITET

6.

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

7.

Evt.
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