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Dagsorden 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på godkendt referat 

3. Orienteringspunkter 
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 
3.6 Status på uddannelsesevalueringen af BA og KA teologi 
3.7 Proces for studieordningsændringer (orientering) 

4. Drøftelsespunkter 
4.1 Social trivsel 

4.1.1 Faglig og social trivsel: Omsorg for de studerende i 
efteråret 2022 
4.1.2 Drøftelse af resultat af specialeevaluering (drøftelse og 
beslutning) 
4.1.3 Evaluering af Bachelorprojektet (drøftelse og beslutning) 
4.1.4 Organisationernes dag 
4.1.5 Valg til SN (studerende) (drøftelse og beslutning) 
4.1.6 Feedback på skriftlige eksaminer 

5. Beslutningspunkter 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag/fag med 
skiftende emne (beslutningspunkt) 
5.2 Ansøgninger til aktivitetspuljen 
5.3 Drøftelse som opfølgning på reboarding-midlerne samt 
ekskursionen i religionsteologi og ansøgninger til aktivitetspuljen 
generelt. 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende 
studienævnsmøder 

7. Evt. 
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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 17. juni 2022. 

 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat Studienævnsmøde Teologi 17. juni 2022 
 

 
3. Orienteringspunkter  

 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

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

 
Bilag 
Bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO juni 2022 
Bilag 3.1.2 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO juli 2022 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 
 

3.4 Nyt fra studievejlederne 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
 
3.6 Status på uddannelsesevalueringen af BA og KA teologi 
Afdelingsleder orienterer om status på uddannelsesevalueringen, herunder på evalue-
ringsrapporten og mødedeltagere. Afdelingsleder præsenterer desuden den seneste 
version af handleplanen. 
 
Bilag 
Foreløbig handleplan UE teologi 2022 - eftersendes 
 
 
3.7 Proces for studieordningsændringer (orientering) 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang. Stu-
dienævnet har stadig mulighed for at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft 
et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre 
ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannel-
sen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gen-
nemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de stude-
rendes retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
- SN i oktober/november med mulighed for 2. behandling i november/december. SN 
indstiller til godkendelse i dekanatet 
- dekanatet i januar. 
 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2023 
 
SN TEO har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb: 
 
Bacheloruddannelsen i teologi (2018) 
Kandidatuddannelsen i teologi (2018) 
Kandidatuddannelsen i Diakoni (2017) 
 
SN har tidligere drøftet muligheden for følgende ændringer: 

- mindre ændringer i beskrivelsen af udbud på bachelorprojektet på Bachelor-
uddannelsen i Teologi (2018),  

- ændringer/præciseringer af beskrivelsen af hjælpemidler på alle fag på afde-
lingens uddannelser.  

 
Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede ændringer) 
kan rekvireres hos SN-sekretæren.  
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente spar-
ring hos SN-sekretæren i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieord-
ningsændringer inden endelig godkendelse i uddannelsesnævnet.  
 

 
4. Drøftelsespunkter 
 
4.1 Social trivsel 
 
4.1.1 Faglig og social trivsel: Omsorg for de studerende i efteråret 2022 
Som opfølgning på drøftelsen ang. social trivsel og ensomhed på studienævnsmødet i 
juni 2022, drøfter studienævnet blandt andet, hvad der skal gøres for at hjælpe de 
studerende på vej, og hvordan gode vaner og opmærksomheden på hinanden bedst 
understøttes i de ting afdelingen og studienævnet allerede gør. 
Desuden drøftes fortsat støtte til den nye årgang på 2. semester (F23). 
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4.1.2 Drøftelse af resultat af specialeevaluering (drøftelse og beslutning) 
SN-forpersonen præsenterer resultaterne af specialeevalueringen. 
SN drøfter indholdet af evalueringsrapporten – skal der tages initiativer på baggrund af 
resultaterne?  
SN-beslutter om specialeevalueringen fremover skal indgå som en fast del af årshjulet. 
 
Bilag 
Bilag 4.1.2 Evaluering af specialeproces teologi 2022 
 
 
4.1.3 Evaluering af Bachelorprojektet (drøftelse og beslutning) 
Studienævnet har tidligere drøftet muligheden for at evaluere bachelorprojektet på 
samme måde som specialeevalueringen samt muligheden for at evaluere selve bachelor-
uddannelsen. 
Studienævnet drøfter dette og beslutter, om der skal igangsættes en pilot for evaluerin-
gen. 

 
 
4.1.4 Organisationernes dag 
Drøftelse af deltagere, tidspunkt for afholdelse og annoncering af Organisationernes 
dag. Som bilag til punktet er vedlagt sidste års invitation til Organisationernes dag. 
 
Bilag 
Bilag 4.1.4 Invitation til Organisationernes dag 2021 
 
 
4.1.5 Valg til SN (studerende) (drøftelse og beslutning) 
SN-forpersonen orienterer om valg på AU i efteråret 2022, og SN diskuterer, hvad 
der kan sættes i gang ift. rekruttering blandt studerende. Har SN fagudvalg el.lign. på 
afdelingen, kan forpersonen/-erne herfor evt. inviteres.  
 
Forslag til beslutning  
SN beslutter, hvem der er ansvarlige for opstillingslisterne – f.eks. at SN-næstforper-
sonen står for opstilling af studerende. 
 
 
4.1.6 Feedback på skriftlige eksaminer 
På baggrund af to studenterhenvendelser, om mulighederne for at få feedback på 
skriftlige opgaver drøfter studienævnet retningslinjerne for feedback på IKS, og hvor-
dan de bruges i praksis. Afdelingsleder behandler efterfølgende de konkrete henven-
delser. 
 
Bilag  
Bilag vedr. retningslinjerne for feedback på IKS eftersendes evt. 
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5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag/fag med skiftende emne 

(beslutningspunkt)  
 
Forslag til beslutning: 
SN godkender fagbeskrivelser for valgfag for næstkommende semester (forår 2023). 
Fagbeskrivelserne runddeles på mødet, og der vil være indlagt en læsepause i den for-
bindelse. 
 
Bilag 
Bilag 5.1: Fagbeskrivelser til valgfag – omdeles på mødet 
 
 

5.2 Ansøgninger til aktivitetspuljen 
Der er indkommet ansøgninger til aktivitetspuljen. Studienævnet drøfter ansøgnin-
gerne og beslutter om de kan imødekommes. 
 
Forslag til beslutning 
Studienævnet beslutter, om ansøgningerne til aktivitetspuljen kan imødekommes 
 
Bilag 
Bilag 5.2.1 Ansøgning til aktivitetspuljen GT2 
Bilag 5.2.2 Ansøgning til aktivitetspuljen DO1 
Bilag 5.2.3 Ansøgning til aktivitetspuljen KH 
Bilag 5.2.4 Ansøgning til aktivitetspuljen RT 
 
 
5.3 Drøftelse som opfølgning på reboarding-midlerne samt ekskursio-

nen i religionsteologi og ansøgninger til aktivitetspuljen generelt.  
Studienævnet drøfter, hvordan fordelingen skal være mellem faste og frie initiativer, 
og om der kan vedtages nogle principper for behandlingen af ansøgninger til aktivi-
tetspuljen. 
 
Bilag 
Bilag 5.3 Overblik aktivitetspuljen 2022 
 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter og/eller gennemgår forslag til kommende dagsordenspunkter  

 
Bilag:  
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – august 2022 
 
7. Evt. 
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