ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 15. november 2021 10:15-12:15
Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi
Lokale: zoom
Referat
Studienævnet for Teologi

Deltagere
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Jakob Egeris Thorsen
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Lund Holst, Espen Norderhaug Brandt (suppleant)
Observatører: Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Asbjørn Lauridsen (studenterstudievejleder), Trine Andersen (referent),
Fraværende: Ida Gammelmark Bøgh (studerende, medlem), Rene Falkenberg
REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
SN godkendte dagsordenen til dagens møde.

2. Opfølgning på godkendt referat
SN fulgte op på godkendt referat fra SN-mødet den 17. november 2021:
- Status på Skillevægge i Axis Mundi
Kristine Ørnsholt orienterede: Der er bestilt 5 skillevægge. Til foråret kan der følges
op på, om der er behov for flere. Det er stadig uvist, hvornår skillevæggene leveres,
muligvis bliver det i januar.
- Specialeevaluering:
Asbjørn Lauridsen/studievejledningen skulle undersøge, om det billede, der ses på
Teologi, 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.
Amanda Urban orienterede om, at informationen vedr. dette emne ikke er så tilgængelig, men studievejledningen har fået oplyst, at der i F21 var den største tilslutning
nogensinde til VEST’s specialearrangementer. Specialeworkshoppen blev udbudt 7
gange med plads til 70 studerende.
Kirstine Helboe Johansen konkluderede, at dette tyder på, at teologis studerende
skiller sig lidt ud, da de ikke bruger tilbuddene så meget som Artsstuderende generelt.

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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3.

Orienteringspunkter

3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder
•
orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts)
Der var ikke noget nyt fra UFA
• tal for sagsbehandlingen
Kirstine Helboe Johansen orienterede om tallene:
Det største antal afslag findes under sagstypen merit og forhåndsgodkendelse, men
generelt er der flest medhold og delvise medhold på sagstyperne, hvilket tyder på, at
de studerende søger om ting, ”der ligger inden for skiven”.

•

Orientering vedr. Fakultetsledelsens behandling af Diakoni
som fjernstudium
Ansøgningen er behandlet, og som en del af nedlukningen af uddannelsen, er det
blevet godkendt, at Diakoni kan være et delvist fjernstudium fra og med E22-optaget. Hvis Diakoni alligevel ikke lukkes, skal der tages stilling til spørgsmålet
igen.
• Turnusplan for uddannelsesevaluering
Kirstine Helboe Johansen og Trine Andersen orienterede om turnusplanen og
status ift. evalueringen af Diakoni. I 2022 skal Bacheloruddannelsen i Teologi,
Kandidatuddannelsen i Teologi samt Kandidatuddannelsen i Diakoni uddannelsesevalueres. Når den endelige beslutning vedr. lukningen af Diakoni er truffet vil
det blive besluttet, hvordan/om evalueringen skal foregå og om det skal være i et
alternativt format.
Link til Turnusplan for uddannelsesevalueringer Arts 2022-2026 findes på denne
side:
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts#c2104758
• Orientering vedr. reboardningmidler
Se også drøftelserne under punk 4.1.
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at der er sammensat en rapport over,
hvordan midlerne er brugt, og der har været mange tiltag.
Ekskursionen i religionsteologi: Der er generel enighed om, at dette initiativ giver god
mening. På et af SN-møderne i det nye år, skal fordelingen mellem faste og frie initiativer dagsordenssættes.

3.2 Meddelelser v/ studieleder
Liselotte Malmgart orienterede:
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Eksamensafviklingen, og særligt afvikling af eksamen, der kræver fysisk tilstedeværelse, fylder en del i denne tid pga. coronasituationen.
Foreløbigt gennemføres eksaminerne som planlagt og med god afstand og hygiejne.
Liselotte Malmgart orienterede i overordnede træk om reglerne for eksamen ift. corona, som kan findes på studieportalen.

3.3 Orientering v/ studieadministrationen
December måneds Nyhedsbrev fra Arts Studier er nu online på underviserportalen,
og Trine Andersen orienterede om nyhederne i overskriftform:
- Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er nu fastlagt
- Forsinkelsessamtaler E2021
- Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2022
- Status på IV-fag E22-F23
- Timetælling E21 er afsluttet

3.4 Nyt fra studievejlederne
Amanda Urban orienterede:
Studievejlederne oplever, at de studerende nu i højere grad end lige efter genåbningen opsøger studievejledningen. Studievejlederne har derfor travlt i træffetiden.

3.5 Nyt fra de studerende
De studerende har travlt med eksamenslæsningen.
Den sidste fredagsbar blev afholdt 3. december og der var god tilslutning og god
stemning.
Der blev spurgt til reglerne for eksamen i ER1, hvilket studieleder klarlagde på mødet.
4.

Drøftelsespunkter

4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
Efter et efterår med mange reboardinginitiativer skulle Studienævnet drøfte den
overordnede fornemmelse for hverdagens studiemiljø. Derudover blev det aftalt, at
projektet me dat opgradere/renovere Axis Mundi skulle drøftes under dette punkt:
Ang. projekt for Axis Mundi:
Kirstine Helboe Johansen fortale, at hun har holdt møde med repræsentanter fra
bygningsservice, og det blev aftalt, at de i samarbejde med de studerende går videre
med projektet.
Jon Asnæs Kattrup fortalte at de studerende fra teologi (med repræsentanter fra flere
årgange) derefter har været i kontakt med bygningsservice, og det er nu aftalt, hvilke
ting, der skal indkøbes, renoveres, males osv.
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Religionsvidenskabs fagråd har været inviteret med i processen, men har desværre
ikke haft mulighed for at deltage aktivt. Flere af initiativerne er dog vendt med repræsentanter fra RV.
Ang. den overordnede fornemmelse for hverdagens studiemiljø:
Kirstine Helboe Johansen lagde op til en åben samtale om emnet:
Jakob Egeris Thorsen fortalte, at der har været et godt fremmøde til undervisningen i
efteråret. Det virker til, at de studerende nu er lidt trætte ovenpå de mange sociale og
faglige initiativer. Indtrykket er, at de studerende håber på et almindeligt forårssemester, hvor der ikke er så mange ting, der skal indhentes.
De studerende gav udtryk for at der er blevet reboardet rigtig meget, og at de nu
trænger til en pause, men at de studerende har det godt. Der har været rigtig mange
fremmødte til fredagsbaren og i teologisk forening. Der har været arbejdet på at lave
arrangementer rettet mere mod de studerende på Teologi og Religionsvidenskab (og
ikke så meget mod studerende udefra), hvilket har virket efter hensigten.
Der har været fyldt godt op i Axis Mundi – der er ikke så mange som før corona, men
der er en pæn tilstedeværelse. Biblioteket bliver også brugt.
Den 4. februar holdes et semesteråbningsarrangement, hvor Claudia Welz også holder en forelæsning, men derudover havde studienævnet ikke planer om at iværksætte
nye initiativer i F22.

5.

Beslutningspunkter

Indstilling af kandidater til Aarhus Universitets Jubilæumsfonds
Undervisningspris
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 Universitet (Undervisningspris). Der skal indstilles en kvindelig og mandlig kandidat.
Sidst prisen blev uddelt, gik den til Lars Bo Gundersen, IKS.
5.1

Studienævnet for Teologi skulle 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 skulle lave
en begrundet indstilling som bilag til indeværende SN-møde, hvor den endelige indstilling af kandidater skulle besluttes.
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Beslutning
De studerende havde indstillet to kandidater. Studienævnet var enige i indstillingerne
og besluttede således at indstille disse to kandidater til undervisningsprisen. Terkel
Rørkær Sigh sender indstillingerne videre til institutledelsen.
Næste skridt:
- Senest 6. januar 2022 indstiller Institut for Kultur og Samfund to kandidater
(en kvinde og en mand) som IKS’ bud til prisen.

5.2 Intern undersøgelse af studiestruktur og studiemiljø på teologi
(opfølgning på initiativet ’Fokusgruppeinterview’ fra handleplanerne fra 2020 og
2021)
Kirstine Helboe Johansen orienterede om resultatet fra evalueringen af BA-programmet og mødet med studerende fra 7. semester på Teologis bacheloruddannelse. Studienævnet skulle derefter drøfte evalueringen og identificere opmærksomhedspunkter ift. næste års evaluering:
Initiativet med evalueringen udspringer af en tidligere handleplan, hvor handlingen
gik på, at der skulle laves fokusgruppeinterviews vedr. frafald og dimittendarbejdsløshed. Initiativet har forandret sig undervejs og er landet på en undersøgelse af, hvordan studerende på 7. semester har oplevet deres samlede bacheloruddannelse.
Kirstine Helboe Johansen indstillede til, at initiativet gentages fremover, da særligt
samtalen med de studerende har været til stor gavn.
Studienævnet drøftede rapporten, og indtrykket er, at de studerende er meget engagerede. De er ikke vant til at lave mange ting sammen, men de vil gerne hinanden. Årgangen har generelt givet udtryk for, at de har meget travlt. Det virker til, at der er
høje forventninger til, hvad undervisere m.fl. skal levere, og tilsvarende begrænset
initiativ til selv at løse mindre fejl, som fx manglende sider i udleverede tekster. Kirstine Helboe Johanden nævnte, at man som afdeling skal drøfte, om strategien for
overgangen mellem ungdomsuddannelserne og universitetet er rigtig. Har man selv
understøttet, at forventningerne bliver høje, og bør der skrues i dette/kommunikeres
mere direkte om dette til de studerende?
Kirstine Helboe Johansen nævnte endvidere, at de studerende har givet udtryk for, at
initiativerne i studenterlivet primært har været foredrag, og de efterspørger andre
formater som fx filmaftener eller lignende.
Jakob Egeris Thorsen fortalte, at der i Teologisk Forening arbejdes på at lave debatarrangementer m.v. fremover. Der skal dog fortsat være fokus på, at det er en akademisk forening.
Espen Norderhaug Brandt nævnte, at studenterkredsen også arbejder på arrangementer med nye formater
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Kirstine Helboe Johansen nævnte desuden, at evalueringen viser, at afdelingen nok
ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på, at de studerende har været den første
årgang på en ny studieordning. Dette skal der være opmærksomhed på fremover, og
med særligt fokus på at
- 6. semester opfattes som værende meget hårdt.
Der skal være en opmærksomhed på, hvordan dette semester kan komme til
at fungere bedre.
- den nye 10-ECTS-struktur er udfordrende, fordi det tager lang tid at komme
igennem sprogfagene. Derudover begynder de studerende på fag, hvor sprogene skal anvendes, inden de studerende har afsluttet sprogfagene.
Dette går fint mange steder, men afdelingen og SN er nødt til at forholde sig
til det.
- Latinundervisningen opleves som meget grammatisk og ikke så meget fokus
på opnåelse af læsehastighed m.v.
De studerende oplever, at de med deres bacheloruddannelse opnår kompetencer, som
er direkte relevante for arbejdsmarkedet. De studerende er desuden meget bevidste
om disse kompetencer.
Et studienævnsmedlem gav udtryk for, at det er ærgerligt, at der på bacheloruddannelsen ikke er en skriftlig eksamen i GT.
Kirstine Helboe Johansen forklarede, at alle opmærksomhedspunkter og erfaringer
med de nuværende studieordninger samles og lagres. Det samme gør de input og opmærksomhedspunkter som de kommende uddannelsesevalueringer vil resultere i.
Derefter vil det blive vurderet, om det er relevant at revidere studieordningerne.
Beslutning
Studienævnet besluttede, at evalueringen skal gentages årligt i en årrække. Derefter
kan det tages op til overvejelse, om evalueringen i stedet skal ske fx hvert 2. år.

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
Studienævnet drøftede forslag til kommende dagsordenspunkter, og havde ikke yderligere at tilføje.

7. Evt.
Der var intet til punktet eventuelt og mødet blev hævet.
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