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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 22. august 2022. 

 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat Studienævnsmøde Teologi 22. august 2022 
 

 
3. Orienteringspunkter  

 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• tal for sagsbehandlingen 
• optag, studiestart og semesterstart 

 
Bilag 
Bilag 3.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO august 2022 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Studieleder orienterer om  

- at studenterrepræsentanter er inviteret til møde med den nye institutleder, 
mandag den 26. september 2022 kl. 15-16.30 (mail er sendt til repræsentan-
ter i SN, UN, institutforum og Akademisk Råd). 

- mulig masteruddannelse i Diakoni 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 
 

3.4 Nyt fra studievejlederne 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
herunder ’pølsegilde’ 
 
 
3.6 Orientering om studieordningsændringer der er publiceret 01.09 

indeværende år 
1. september træder alle studieordningsændringer i kraft.  
 
3.6.1 SN orienteres om de studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09 

for SNs egne studieordninger.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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Dette kan både være de studieordningsændringer, som SN selv har ønsket, og som er 
blevet godkendt af SN og dekanatet, men der kan derudover også være indført andre 
mindre ændringer, hvis der i løbet af året opdages uhensigtsmæssige formuleringer, 
som kan føre til misforståelser eller være til fare for de studerendes retssikkerhed. 
Disse kan opdages af både undervisere og administrative medarbejder i deres daglige 
arbejde med studieordningerne, og ændringerne vil altid være lavet i samarbejde med 
afdelingsleder og underviser.   
 
Ændringer i studieordninger under Afdeling for teologi 
 

Studieordning Ændring 
 

KA Teologi (2018) Aktuelt emnefag: Ændring af formålsbeskrivelse, 
faglige mål, kommentar til undervisningsform og 
prøvebeskrivelse. 

 
3.6.2 SN orienteres om generelle studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 

01.09.  
Ændringerne findes i september måneds nyhedsbrev fra Arts Studier. Ændringerne 
gennemgås på selve mødet. 
 
 
3.7 Rammerne for arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav (orien-

tering) 
Studienævnet blev i maj 2022 orienteret om beslutningen ang. fjernelse af forudsætnings-
krav Arts fra 01.09.2023 og frem. Denne beslutning har baggrund i ikrafttrædelse af en ny 
eksamensbekendtgørelse, som indeholder større ændringer i beskrivelsen af og kravene 
til forudsætningskrav. Nærmere beskrivelse af rammerne i bekendtgørelsen og beslutnin-
gen ang. Fjernelse af forudsætningskrav på Arts kan læses i bilaget ”Om fjernelse af forud-
sætningskrav på Arts” (bilaget kan rekvireres hos AL) som studienævnet også modtog til-
bage i maj.  
Der igangsættes nu et arbejde i fagmiljøerne, hvor studieordningerne tilrettes med hen-
blik på opfyldelse af beslutningen. Prodekanen for uddannelse har sammen med studiele-
derne frem mod sommerferien arbejdet med at fastlægge rammer for arbejdet, der forhol-
der sig til, hvor forudsætningskrav må opretholdes og hvilke ændringer i studieordnin-
gerne der kan tillades. Disse rammer kan ses i bilaget ”Rammepapir for fjernelse af forud-
sætningskrav” (bilag 3.8.1).   
Udover rammerne for studieordningsarbejdet, har CED udarbejdet et inspirationskatalog 
som indeholder forslag til didaktiske tiltag i undervisningen, som kan erstatte de nuvæ-
rende forudsætningskrav (inspirationskataloget kan rekvireres hos AL).  
SNUK har udarbejdet et procesplan for det kommende arbejde samt implementering af 
ændringerne. I procesplanen fremgår det, hvornår de enkelte afdelinger kan forvente at 
modtage materiale fra SNUK, som vil indeholde en detaljeret analyse af de respektive af-
delingers studieordninger (procesplanen kan rekvireres hos AL). 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier
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På Afdeling for Teologi skal forudsætningskravet fjernes på følgende fag: 

- Indføring i diakoni som historisk og aktuel praksis, KA Diakoni (2017) 
 
Bilag: 
Bilag 3.8.1: Rammepapir for fjernelse af forudsætningskrav 
 
 
4. Drøftelsespunkter 
 
4.1 Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning  
Efter hvert semester skal undervisningsevalueringerne behandles i SN på baggrund af 
sammenfatninger af slutevalueringer på fagniveau, jf. IKS’ Evalueringspolitik 
Som forberedelse til dette punkt bedes alle studienævnsmedlemmer læse materialet 
til alle undervisningsevalueringer igennem. På mødet vil der være fokus poå alle eva-
lueringer, og særligt 8. semester af BA Teologi, da dette semester kørte første gang i 
F22. 
 
På baggrund af undervisningsevalueringerne for F22 skal SN: 

1. drøfte slutevalueringerne (herunder sammenfatningerne) fra de enkelte kur-
susevalueringer og identificere best practise 

2. drøfte og beslutte, hvilke konkrete elementer, der skal arbejdes med på de en-
kelte uddannelser og på tværs af uddannelserne under SN 

3. drøfte, om der er evalueringsresultater, som tydeligt understøtter eller udfor-
drer fokuspunkterne for god undervisning (se nedenfor) 

 
På SN Teologi er der aftalt følgende fokuspunkter i forhold til undervisning: 

1. God og respektfuld tone/adfærd mellem studerende indbyrdes og mellem stu-
derende og undervisere 

2. Øget brug af Brightspace som kommunikationsværktøj 
3. Øget didaktisk innovation fx ekskursioner, nye former for IT og flipped class-

room 
4. Øget feedback i undervisningen 

 
Studienævnets drøftelse går videre til Studieleder via referatet fra mødet og behand-
les desuden på næstkommende afdelingsmøde. 
Afdelingsleder/SN-forperson samler studienævnets drøftelser i et opsummerende 
evalueringsnotat, som SN får til orientering på det kommende SN-møde. 
 
Bilag 
Bilag 4.2.1 F22 Bacheloruddannelsen i teologi_samlet rapport 
Bilag 4.2.2 Samlede opsummeringer_BA Teologi 
Bilag 4.2.3 Evaluering 8. semester BA Teologi 
Bilag 4.2.4 F22 Kandidatuddannelsen i teologi_samlet rapport 

https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
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Bilag 4.2.5 Samlede opsummeringer_KA Teologi 
Bilag 4.2.6 F22 Kandidatuddannelsen i diakoni_samlet rapport 
Bilag 4.2.7 Samlede opsummeringer_Diakoni 
 
4.2 Spørgsmål til undervisningsevalueringer 
Studienævnet aftalte i foråret 2023, at det skal drøftes om Studienævnets egne 
spørgsmål til undervisningsevalueringen skal justeres, særligt var der fokus på feed-
backspørgsmålet. 
Efter drøftelsen af undervisningsevalueringer, drøftes dette kort, og der samles op i 
november, hvor materialet er opdateret (dvs. spørgsmålsbank m.v.) 
 
Nuværende AU-spørgsmål: 

1) Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som 
2) På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (un-

derstøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet 
god mening ift. det vi skulle lære. 

 
Studienævnets egne spørgsmål: 

3) Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og under-
visningens mål 

4) Undervejs i kurset har jeg haft mulighed for at få feedback fra medstuderende 
og/eller underviser. 

5) Anvendelsen af Brightspace virkede understøttende for undervisningsafvik-
lingen 

6) Jeg har forberedt mig grundigt til undervisningen 
7) Hvor mange timer brugte du samlet (undervisning + forberedelse) på dette 

kursus pr. uge? 
 
 
4.2.1 Valg til SN (studerende)  
Valget til nævn for perioden februar 2023 til januar 2024 finder sted i midten af no-
vember 2022. I 2022 er det kun studerende, som er på valg. Se yderligere informa-
tion via linket: https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/   
 
SN diskuterer, hvad der kan sættes i gang ift. rekruttering blandt studerende 
De studerende i SN gør status på arbejdet med opstillingslisterne. 
 
  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/
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5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag/fag med skiftende emne 

(beslutningspunkt)  
På studienævnets augustmøde behandlede studienævnet fagbeskrivelser for valg-
fag/fag med skiftende emne for F23, men en enkelt fagbeskrivelse kunne ikke be-
handles, da underviseren havde fået udsat fristen for at indsende den. 
 
Forslag til beslutning: 
SN godkender den sidste fagbeskrivelse for valgfag/fag med skiftende emne for næst-
kommende semester (forår 2023).  
 
Bilag 
Bilag 5.1 Fagbeskrivelse til valgfag_Kirkehistorie 
 
 

5.2 Ansøgning til aktivitetspuljen 
Forslag til beslutning 
Studienævnet beslutter om den indkomne ansøgning til studienævnets aktivitetspulje kan 
imødekommes. 
 
Bilag 
Bilag 5.2 Ansøgning til aktivitetspuljen 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter og/eller gennemgår forslag til kommende dagsordenspunkter. 
Kirstine Helboe Johansen orienterer om særligt format for oktobermødet.  

 
Bilag:  
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – september 2022 
 
 
7. Eventuelt 
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