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DAGSORDEN  

1. Johannes Munk-forelæsning (orientering og lytterunde) 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Opfølgning på godkendt referat 

4. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) 

5. Orienteringspunkter 
5.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen 
5.2 Meddelelser v/ studieleder 
5.3 Orientering v/ studieadministrationen 
5.4 Nyt fra studievejlederne 
5.5 Nyt fra de studerende 
5.6 Valg på AU - studerende (status) 

6. Drøftelsespunkter 
6.1 Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets 
undervisning 
6.2 Drøftelse af mentorinitiativet 

7. Beslutningspunkter 
7.1 Mødeplan kommende år 
7.2 Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer 

8. Forslag til dagsordenspunkter til kommende 
studienævnsmøder 
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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER   
 
1. Johannes Munk-forelæsning (orientering og lytterunde) 
På foranledning af fælleslisten har SN besluttet at have diversitet i undervisning og 
pensum som fokusområde i E22. Ved oktobermødet deltager SN i Johannes Munk-
foreløsningen og har en kort lytterunde. 
SN mødes i 1453-415 (Bed og Arbeid) til den første time af Johannes Munk-forelæs-
ningen om diversitet.  
 
 
2. Godkendelse af dagsorden  
SN godkender dagsorden til dagens møde. 
 
Det i årshjulet planlagte punkt ang. §1a er fravalgt pga. tæt dagsorden, og da der ikke er 
noget særligt at berette på området. 
 
 
3. Opfølgning på godkendt referat  
SN følger op på godkendt referat fra SN-mødet den 14. september 2022. 

 
Bilag: 
Bilag 3 Godkendt referat studienævnsmødet teologi den 14. september 2022 
 
 

4. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) 
Gæster: Cheftutor gør status. 
 
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2022 drøfter studienævnet 
evalueringerne for studiestarten.  
 
Drøftelsen tager primært udgangspunkt i evalueringen for Teologi BA, og med blik til 
evalueringen for hele instituttet (IKS) og hele Arts 2022. Studienævnet erfaringsud-
veksler derudover i forhold til studiestartstiltag fra i år, som kan være brugbare frem-
over.  
 
Tutorernes evaluering samt evalueringen af introdagen på KA Teologi vil ligeledes 
blive drøftet. 
 
Bilag 
Bilag 4.1 BA Teologi evaluering studievelkomst 2022 
Bilag 4.2 BA IKS evaluering studievelkomst 2022 
Bilag 4.3 BA Arts evaluering studievelkomst 2022 
 
Bilag 4.4 Evaluering af studiestartsugen_tutorernes evaluering 
Bilag 4.5 Evaluering af introdag for de nye kandidatstuderende på Teologi 
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5. Orienteringspunkter  
 

5.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 
• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• tal for sagsbehandlingen 
• medarbejderseminar, IKS 
• besøg fra institutleder på afdelingsmøde 
• aktivitetspuljen 

 
Bilag 
Bilag 5.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO oktober 2022 
 
5.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
5.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 
 

5.4 Nyt fra studievejlederne 
 
5.5 Nyt fra de studerende 
 
5.6 Valg på AU - studerende (status) 
De listeansvarlige samler op på processen om valg på AU i efteråret 2022.  
 
Link til information om valget: 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende 
 
Under ”Sådan stiller du op” er der et link til Se guide til det online kandidatanmeldel-
sesmodul i E-vote 
 
Der findes en tidsplan for valget på dette link:  
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/tidsplan-2022  
 
Af tidsplanen fremgår blandt andet:  
 

• Mandag 10. oktober 2022 kl. 9.00: Periode for opstilling af kandidater begynder. 
• Fredag 14. oktober 2022 kl. 12.00: Frist for opstilling af kandidater. 

  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/tidsplan-2022
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6. Drøftelsespunkter 
 
6.1 Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning  
Studienævnet samler op på og drøfter behandlingen af undervisningsevalueringerne 
fra septembermødet. 
SN har til orientering modtaget det opsummerende evalueringsnotat, som er udarbej-
det jf. SN’s input 
 
Bilag  
Bilag 6.1 OPSUMMERENDE EVALUERINGSNOTAT F22_KHJ 
 
 
6.2 Drøftelse af mentorinitiativet   
Arbejdsgruppen rapporterer om arbejdet i perioden og SN beslutter det næste skridt. 
 
Forslag til beslutning 
SN genbesøger initiativet ved årsskiftet og skriver det ind som en udvidelse i tutor-
porteføljen til næste års tutoropslag 
 
Bilag 
Bilag 6.2 Frivillige mentorer til Afdeling for Teologi (opslag, hvor der søges mentorer)  
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7. Beslutningspunkter 
 
7.1 Mødeplan kommende år 
 
Forslag til mødeplan F23: 
8. februar kl. 13-15:30 
8. marts kl. 13-15:30 
12. april kl. 13-15:30 
10. maj kl. 13-15:30 
14. juni kl. 13-15:30 
23. august kl. 13-15:30 
 
Forslag til beslutning: 
SN fastlægger mødeplan for F23 
 
 
7.2 Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer  
SN behandler, godkender og indstiller forslag til studieordningsændringer.  
 
Forslag til beslutning: 
SN godkender og indstiller forslag til studieordningsændringer 
 
Bilag 
Bilag 7.2.1 BA-projekt Fagbeskrivelse_Aendring_KHJ 
Bilag 7.2.2. Fag med behov for tilpasning af eksamensformuleringer_KHJ 
 
   
8. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter og/eller gennemgår forslag til kommende dagsordenspunkter. 

 
Bilag:  
Bilag 8 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – oktober 2022  
 
 
9. Eventuelt 
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