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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 15. september 2021.
- Status på Skillevægge i Axis Mundi v. Kirstine Helboe Johansen
- Status vedr. proces for valgfagsindhentning, herunder opsamling fra afdelingsmøde,
v. Kirstine Helboe Johansen
- Status vedr. brug af pensum på tysk v. Kirstine Helboe Johansen
- Ang. initiativ fra handleplanerne vedr. krænkelser: Asbjørn Lauridsen har undersøgt, hvilke oplægsholdere, der har været brugt på andre af AU’s uddannelser i forbindelse med oplæg om seksuel chikane. Asbjørn har ligeledes fulgt op på, om VEST
har adgang til dialogkort vedr. krænkelser.
Bilag:
Bilag 2 Godkendt referat Studienævnsmøde Teologi 25. oktober 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 oktober
2021

•

Pilotprojekt: Udvidelse af udbudsporteføljen for 3. semester på Arts kandidatuddannelser forud for evaluering og mulig omstrukturering af semestret (Orientering):
Fakultetsledelsen igangsætter i efteråret 2021 et pilotprojekt vedrørende udvidelse af udbudsporteføljen for 3. semester på Arts kandidatuddannelser til E22.
Udbuddet skal godkendes i studienævn og dekanat i februar 2022.
Formålet med pilotprojektet er:
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-

-

-

at udvide den nuværende udbudsportefølje for 3. semester på Arts kandidatuddannelser ved at tilføje tre 10 ECTS-valgfag til profilfagsporteføljen: valgfag i hhv.
bæredygtighed, digitalitet og entrepreneurskab,
at afprøve de nye valgfag i den udvidede udbudsportefølje forud for en forventet
fremtidig omstrukturering af 3. semester på baggrund af en helhedsevaluering af
eksisterende kandidatuddannelser.
Behovet for pilotprojektet stammer fra flere kilder:
Der er kommet nye krav til, at vi kan udbyde og samarbejde på tværs af AU om
valgfag, ikke mindst inden for områderne entreprenørskab og bæredygtighed.
Fokus i de nye strategier på digitale kompetencer til alle studerende kalder på
muligheder for at kunne tone sin faglighed digitalt.
Der har vist sig udfordringer med for lille valgfrihed for studerende, der ikke kan
komme i projektorienteret forløb og derfor kun har haft mulighed for at tage profilfaget Humanistisk Innovation. I Corona-perioden er denne problemstilling blevet forværret, fordi færre studerende har kunne rejse ud, og derfor også er blevet
henvist til profilfaget. Det forventes at denne problemstilling fortsat eksisterer i
efteråret 2022.

Proces:
November

Medio oktober –
Medio januar
Medio januar
Februar

Deadline 1.
marts
Marts 2022
1. april
1.-5. maj
1. september

Orientering om pilotprojekt i institutledelser, studienævn og
uddannelsesnævn samt Arts studier.
Informationsmøder for 1. semesterstuderende på kandidatuddannelser via VEST.
Udarbejdelse af nye udbud i bæredygtighed og digitalitet i
fagmiljøerne og løbende understøttelse af SNUK.
Kvalitetssikring af udbud i SNUK og klargøring af godkendelse i studienævn i februar.
Godkendelse af udbud i studienævn og dekanat.
Indarbejdelse af feedback og endelig kvalitetssikring i SNUK.
Tilretning af profiltekster til studieordninger via SNUK.
Kommunikation om udbud på hjemmeside via VEST.
Offentliggørelse af nye udbud.
Evt. særlig kommunikationsindsats om udbud til studerende
via VEST.
Deadline for at søge forhåndsgodkendelse til internationale
valgfag/projektorienteret forløb.
Studerende vælger valgfag på 3. semester.
De nye valgfag træder i kraft.

Evaluering og evt. fremtidig omstrukturering af 3. semester
Pilotprojektet går forud for en evaluering af studieordningerne i foråret 2022
med fokus på 3. semester mhp. en evt. fremtidig omstrukturering af semestret.
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Fakultetsledelsen vil i efteråret 2022 træffe beslutning om retningen for en evt.
omstrukturering samt inddrage nævn via en høringsproces.
Bilag:
Bilag 3.1.2 Pilotprojekt_Udvidelse af udbudsporteføljen for 3. semester KA Arts
forud for evaluering og mulig omstrukturering

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

4.1.1

Opfølgning på handleplanernes initiativ vedr. genopstart af fagmiljøets foreninger, herunder opfølgning på ekskursioner i Dogmatik og Religionsteologi

4.1.2

Studienævnet drøfter, hvordan de resterende reboarding-midler skal bruges? Herunder forslag til Brush-up af Axis Mundi v. Jon Asnæs Kattrup
Bilag
Bilag 4.1.2 Indretningsforslag Axis Mundi

4.2 Pilotprojekt: Specialeevaluering
SN drøfter indholdet af rapporten – skal der tages initiativer på baggrund af resultaterne?
SN drøfter derudover selve pilotprojektet, specialeevaluering, med henblik på tilpasninger og evt. fastholdelse
Næste skridt
SN beslutter på et senere møde om initiativet med specialeevaluering skal fortsætte
Bilag
Bilag 4.2 Evaluering af specialeprocessen F21
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Bilag 4.3 Survey til evaluering af specialeprocessen
(rapporten i bilag 4.2 kan ikke trækkes, så alle spørgsmålene er fuldt synlige, derfor modtager SN
bilag 4.3, som er den ”tomme survey”, hvoraf spørgsmålene fremgår)

5.

Beslutningspunkter

5.1 Studieordning KA Diakoni (2022) (beslutningspunkt)
Studienævnet arbejder med nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2022.
Studienævnets medlemmer skal forholde sig til ”Studienævnsspalten” i ”Indstillingsskemaet”. På baggrund af svarene på spørgsmålene vurderer studienævnet, om studieordningerne kan indstilles til godkendelse. Derudover er der som en del af behandlingen mulighed for erfaringsudveksling.
Nedenfor er spørgsmålene herfra oplistet:
• Vurderes inddragelsen af relevante parter i processen at være tilfredsstillende
ift. at sikre kvalitet i udviklingen af studieordningen?
• Giver teksten ”om uddannelsen” et klart billede af uddannelsens formål, faglige indhold og relevans?
• Giver kompetenceprofilen i ”om uddannelsen” et klart billede af opnåede
kompetencer?
• Indeholder uddannelsen en variation i prøveformer, herunder både mundtlige og skriftlige prøver? (Se ”studieoversigten”).
• Er uddannelsens struktur, prøver og omprøver med til at sikre studiefremdrift, sammenhæng og progression? (Se ”studieoversigten”).
• Evt. hvordan vurderes uddannelsen at tage imod og fastholde nye studerende?
• Er de faglige mål formuleret på en måde, så der kan udprøves efter dem? (Se
”fagbeskrivelser”).
• Hvordan er sammenhængen mellem ECTS og arbejdsbelastning?

Studienævnet beslutter, om:
1 = Studieordningen godkendes og indstilles dermed til dekanens godkendelse –
eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer.
Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer.
2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer, der ikke kræver ny
behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse med ændringerne.
Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer.
3 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form og
kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles igen på
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næste studienævnsmøde i revideret form.
Beskriv studienævnets krav om ændringer.
4 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form, og
forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på næste
studienævnsmøde.
Forslag til beslutning:
På baggrund af drøftelsen træffer studienævnet beslutning om indstilling af studieordningerne.
Bilag
Bilag 4.1 Studieordning KA Diakoni 2022

5.2 Omlægning til fjernundervisning på KA Diakoni
Fagmiljøet for KA Diakoni har stillet forslag om at omlægge undervisningen på uddannelsen, således uddannelsen bliver et delvist fjernstudium (en kombination af
synkron og asynkron fjernundervisning med mødedage på campus) for studerende,
som optages pr. 1.9.2022. Spørgsmålet skal behandles af studienævnet og af fakultetsledelsen.
Forslag til beslutning
Studienævnet godkender og indstiller, hvorvidt KA Diakoni permanent kan omlægges
til delvist fjernstudium pr. 1.9.2022 – eller når det er muligt derefter.
Næste skridt
Omlægningen skal behandles og godkendes af fakultetsledelsen på deres novembermøde
Bilag
Bilag 5.2 Sagsfremstilling til fakultetsledesen_Fjernundervisning på KA diakoni

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.

5.3

Proces:
På SN møder i november 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 )
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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 Universitet (Undervisningspris).
Der skal indstilles en kvindelig og mandlig kandidat.
Sidst prisen blev uddelt, gik den til Lars Bo Gundersen, IKS.
Bilag
Bilag 5.3.1 Anmodning om indstilling til Jubilæumsfondens Undervisningspris 2022
Bilag 5.3.2 Undervisningspris 2006-2021[1]

5.4

Forslag til ordinært og konstituerende studienævnsmøde i januar
- Ordinært møde torsdag den 27. januar kl. 15-16
- Konstituerende møde torsdag den 27. januar kl. 16-17:30
Efter møderne vil der være middag for det afgående og det tiltrædende studienævn

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

7.

Evt.
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