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Dagsorden 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på godkendt referat 

3. Meddelelser/orienteringer fra 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
3.5 Nyt fra de studerende 

4. Diversitet i undervisning og pensum (orientering og drøftelse) 

5. Uddannelsesevalueringer 2022 (drøftelsespunkt) 

6. Vedr. nedlæggelse af Kandidatuddannelsen i diakoni 
(orientering) 

7. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutning) 

8. Evaluering af 7. semester BA Teologi (orientering og drøftelse) 

9. Forslag til dagsordenspunkter til kommende 
studienævnsmøder 

10. Eventuelt 
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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 9. november 2022. 
 

- Køkkenet i Axis Mundi og dialog med bygningsdrift (Kathrine Svejstrup)  
- Dato for specialereception (Kirstine Helboe) 

 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmødet teologi den 9. november 2022 
 
 
3. Meddelelser/orienteringer fra 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• seneste nyt vedr. den økonomiske situation 
• organisationernes dag 
• tal for sagsbehandlingen (se bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studie-

nævnet for TEO november 2022) 
• turnusplan for uddannelsesevaluering:  

Studienævnet orienteres om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 
2023 (se bilag 3.1.2) Endelig turnusplan 2023-20272). 
 

Bilag 
Bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO november 2022 
Bilag 3.1.2 Endelig turnusplan 2023-2027 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 
 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
herunder gennemgang af forårets kalender i studievejledningen (jf. SN-årshjulet). 
 
3.5 Nyt fra de studerende 

- Valg til SN 
 
4. Diversitet i undervisning og pensum (orientering og drøftelse) 
Studienævnsforperson lægger til rette for en drøftelse af diversitet lokalt med henblik 
på eventuelle initiativer fra studienævnet.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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5. Uddannelsesevalueringer 2022 (drøftelsespunkt)  
Studienævnet får en kort mundtlig redegørelse med hovedpointer vedr. den gennem-
førte uddannelsesevaluering af BA og KA Teologi fra afdelingsleder.  
Studienævnet vurderer herefter om evalueringen giver anledning til at sætte fokus på 
særlige udviklingsområder på tværs af nævnets uddannelser i det kommende år.  
 
Bilag 5.1 Uddannelsesevalueringsrapport Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Teo-
logi 2022 
Bilag 5.2 Godkendt referat TEO BA KA evalueringsmøde 26.10.2022 
Bilag 5.3 Foreløbig handleplan 2022 for BA teologi (afventer endelig godkendelse i 
dekanatet) 
Bilag 5.4 Foreløbig handleplan 2022 for KA teologi (afventer endelig godkendelse i 
dekanatet) 
 
 
6. Vedr. nedlæggelse af Kandidatuddannelsen i diakoni (orientering): 
Der har den 7. december været afholdt et evalueringsmøde vedr. nedlæggelsen af 
kandidatuddannelsen i diakoni. Mødets særlige fokus var at sikre rammerne for en 
god nedlæggelse af uddannelsen. Dette indbefatter en udfasningsplan (se nedenfor) 
og en sikring af uddannelsens fortsatte kvalitet, samt de studerendes retssikkerhed 
særligt ifht. udbud af eksamen. 
Fagmiljøet har udarbejdet en evalueringsrapport, som belyser hvilke handlinger, der 
iværksættes for at understøtte ovenstående, som er fastsat i en foreløbig handleplan 
som ligger til prodekanens godkendelse.  
 
Kandidatuddannelsen i diakoni lukker pr. 01.03.2026. 
 
Sidste udbud af undervisning og eksamen på uddannelsen er beskrevet i følgende 
oversigt: 

Fag:  Sidste udbud af undervisningen:  Sidste udbud af eksamen:  

Fagene på 1. semester   Efterår 2022  Vintereksamen 2025/2026 

Fagene på 2. semester   Forår 2023   Vintereksamen 2025/2026 

Fagene på 3. semester   Efterår 2023  Vintereksamen 2025/2026 

 
Specialet skal være afleveret til bedømmelse senest den 01.03.2026. 
Sidste mulighed for at aflægge eksamen på uddannelsen er omprøve-terminen ved 
vintereksamen 2025/26, og det er ikke muligt at færdiggøre uddannelsen efter den 
01.03.2026 
 
Bilag 
Bilag 6 Evalueringsrapport 2022 Kandidatuddannelsen i diakoni_28.11.2022 
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7. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutning) 
Studienævnet blev i maj 2022 orienteret om, at der den 01.09.2022 træder en ny eksa-
mensbekendtgørelse i kraft, som indeholder større ændringer i beskrivelsen af og kravene 
til forudsætningskrav.  
På den baggrund er der i efteråret blevet arbejdet med ændringer til studieordningerne på 
afdelingen i forbindelse med fjernelse af forudsætningskrav. 
 
I bilag 8.1 ses en oversigt over de berørte fag på afdelingen. Hvis der er indført andre æn-
dringer til fagbeskrivelsen end fjernelse af forudsætningskravet, er dette angivet i kom-
mentarfeltet. 
 
I bilag 8.2-8.3 ses de konkrete ændringer i studieordningerne.  
 
Studienævnet behandler, godkender og indstiller forslag til studieordningsændringerne.  
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender og indstiller forslag til studieordningsændringer til behandling i 
dekanatet. 
 
Bilag:  
Bilag 7.1 Oversigt teologi  
Bilag 7.2 Kandidatuddannelsen i diakoni (2017) 
Bilag 7.3 Kandidatuddannelsen i teologi (2018) 
 
 
8. Evaluering af 7. semester BA Teologi (orientering og drøftelse) 
Afdelingsleder og afdelingskoordinator orienterer fra evaluering med 7. semester BA. 
SN drøfter derefter om der er indsigter, som skal tages med i det videre arbejde. 
 
Bilag 
Bilag 8.1 Evaluering 7. semester  
Bilag 8.2 PowerPoint 7. semester 
 
 
9. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter og/eller gennemgår forslag til kommende dagsordenspunkter. 

 
Bilag:  
Bilag 9 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – december 2022  
 
 
10. Eventuelt 
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