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DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning på godkendt referat

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts)
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
3.5 Nyt fra de studerende 

4. Drøftelsespunkter
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter 

5. Beslutningspunkter
5.1 Indstilling af kandidater til Aarhus Universitets 
Jubilæumsfonds Undervisningspris 
5.2 Intern undersøgelse af studiestruktur og studiemiljø på 
teologi 

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 godkendt referat fra SN-mødet den 17. november 2021. 
 
- Status på Skillevægge i Axis Mundi v. Kristine Ørnsholt 
 
- Specialeevaluering: Asbjørn Lauridsen vil undersøge, om det billede, der ses på Teo-
logi, afspejler det generelle billede på Arts, eller om en specialeevaluering på andre 
Artsuddannelser ville vise noget andet ift. hvor meget/hvordan de studerende gør 
brug af de tilbud, der stilles til rådighed.  

 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat Studienævnsmøde Teologi 17. november 2021 

 
 

3. Orienteringspunkter  
 

3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 
• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 

 
• tal for sagsbehandlingen  

Bilag: 
Bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO november 
2021 
 

• Orientering vedr. Fakultetsledelsens behandling af Diakoni 
som fjernstudium 
 

• Turnusplan for uddannelsesevaluering 
Studienævnet orienteres om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 
2022. 
 
Bilag 
Bilag 3.1.2 Turnusplan 2022-2026 
 
Link til Turnusplan for uddannelsesevalueringer Arts 2022-2026 finder I 
også  på denne side: 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kva-
litetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts#c2104758  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts#c2104758
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts#c2104758
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• Orientering vedr. reboardningmidler 

 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

Nyhedsbrev Arts Studier 
 

3.4 Nyt fra studievejlederne 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
 
 
4. Drøftelsespunkter   
 
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter 
Efter et efterår med mange reboardinginitiativer drøfter Studienævnet den overord-
nede fornemmelse for hverdagens studiemiljø. 
 
 
5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Indstilling af kandidater til Aarhus Universitets Jubilæumsfonds 

Undervisningspris 
Studienævnet for Teologi bedes indstille egnede kandidater til Aarhus Universitets 
Jubilæumsfonds Undervisningspris. Der efterspørges både kvindelige og mandlige 
kandidater. På SN-mødet i november, blev det besluttet, at de studerende laver en be-
grundet indstilling som bilag til indeværende SN-møde, hvor den endelige indstilling 
af kandidater besluttes. 
  
Proces: 

- På SN mødet i december 2021 indstilles to kandidater (en kvinde og en mand) 
som SN’s bud til prisen. 

- SN’s bud videresendes til instituttet (terkel.r.sigh@cas.au.dk ) umiddelbart 
efter mødet 

- Senest 6. januar 2022 indstiller Institut for Kultur og Samfund to kandidater 
(en kvinde og en mand) som IKS’ bud til prisen. 

  
Baggrund: 
I forbindelse med afholdelsen af Aarhus Universitets årsfest fredag den 9. september 
2022 påregner Aarhus Universitets Jubilæumsfond at uddele en pris på 60.000 kr. 
som anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Univer-
sitet (Undervisningspris). 
Der skal indstilles en kvindelig og mandlig kandidat. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
mailto:terkel.r.sigh@cas.au.dk
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Sidst prisen blev uddelt, gik den til Lars Bo Gundersen, IKS. 
 
Bilag 
Bilag 5.1.1 Anmodning om indstilling til Jubilæumsfondens Undervisningspris 2022 
Bilag 5.1.2 Undervisningspris 2006-2021[1] 
Bilag 5.1.3 Begrundet indstilling SN Teo – eftersendes af nævnets studentermedlem-
mer 
 
 
5.2 Intern undersøgelse af studiestruktur og studiemiljø på teologi  
(opfølgning på initiativet ’Fokusgruppeinterview’ fra handleplanerne fra 2020 og 
2021) 
Orientering om resultat fra evaluering af BA-program og møde med studerende fra 7. 
semester på Teologis bacheloruddannelse. Studienævnet drøfter efterfølgende evalue-
ringen og identificerer opmærksomhedspunkter ift. næste års evaluering. 

 
Forslag til beslutning 
Studienævnet beslutter om evalueringen skal gentages fremover 
 
Bilag 
Bilag 5.2.1 Internal evaluation of BA-program 
Bilag 5.2.2 Samlet rapport_7. semester_2021 
 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter forslag til kommende dagsordenspunkter  

 
Bilag:  
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – december 

 
 

7. Evt. 
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