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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.
Bilag:
Bilag 2 Godkendt referat Studienævnsmøde Teologi 15. december 2021

3.

Orienteringspunkter

3.1
•

3.2

3.3

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

•

tal for sagsbehandlingen
Se drøftelse under punkt 4.2

•

Semesterstart

Meddelelser v/ studieleder
• Eksamen: omlægning til zoom i januar + afholdelse af re-eksamen
• Undervisning efter 1. februar: hvad vi ved på nuværende tidspunkt
• Ny proces for 2. og 3. specialeforsøg

Orientering v/ studieadministrationen
Nyhedsbrev Arts Studier
Udtalelser til studerende
Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i studienævnet bedes de
sende navn, fødselsdag, antal år i studienævn, evt. andre roller i forbindelse
med studienævnet (f.eks. næstformand, forretningsudvalg, etc.) til studienævnssekretær Trine Andersen på trinebj@au.dk

3.4

Nyt fra studievejlederne
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3.5

4.

Nyt fra de studerende
Herunder evt. opfølgning på forskønnelse af Axis Mundi
Drøftelsespunkter

4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Specialereception
I 2021 blev der lavet en ’corona-version’ af specialereceptionen, hvor dimittenderne bl.a. ikke havde deres familier med og ikke præsenterede deres projekter.
Studienævnet skal på den baggrund drøfte, hvordan der kan findes et godt
format for specialereceptionen i år, og hvad man som specialestuderende har
brug for.
4.1.2 Andre tiltag for specialestuderende i F22
Studienævnet drøfter om der skal laves andre initiativer for de nuværende
specialestuderende
Gæster til punkt 4.1:
1-3 nuværende og tidligere specialestuderende

4.2

Sagsbehandling i 2021
Studienævnet drøfter tallene for sagsbehandlingen i 2021 med særligt fokus på
- Hvad er det overordnede billede
- Gråzoner/der hvor praksis er under forandring
- Sammenligning med andre SN
- Mulighed for at SN kan stille spørgsmål
Bilag
Bilag 4.2 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO december
2021
Gæster til punkt 4.2:
Sagsbehandlere fra Arts Studier

5.

Beslutningspunkter
Der er ingen beslutningspunkter
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6.

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

7.

Evt.

