
 
 

 
 

 

Tlf. :  +45 8715 0000 
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk 

www.au. 
 

 
 
 

 

 
 
Studienævnet for Teologi 
 
Dato 23. februar 2022 
Ref: TBA 

 
 
Side 1/6 

 

 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den 23. februar 2022 kl. 13-15:30 

Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 

Lokale: 1451-318 

 

 

 

Dagsorden 

DAGSORDEN  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på godkendt referat 

3. Orienteringspunkter 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
3.5 Nyt fra de studerende 
3.6 Opfølgning vedr. valg til institutforum 
3.7 Orientering om studieordninger/studieordningsændringer 
efter behandling i dekanatet til ikrafttrædelse 1.september 
indeværende år 

4. Drøftelsespunkter 
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter  
4.2 Status på §1a-optag 
4.3 Status på uddannelsesevalueringer 
4.4 Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets 
undervisning 

5. Beslutningspunkter 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag 
5.2 Dato og format for specialereception 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende 
studienævnsmøder 

7. Evt. 
 

 

  



 
 

  
  

Side 2/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

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-møderne den 27. januar 2022. 

 

Bilag: 

Bilag 2.1 Godkendt referat Studienævnsmøde Teologi 27. januar 2022 

Bilag 2.2 Godkendt referat Konstituerende Studienævnsmøde Teologi 27. januar 

2022 

 

 

3. Orienteringspunkter  

 

3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 

• Orientering fra ledelsesseminar 
• tal for sagsbehandlingen  

• Ang. eventuelt nye studieordninger 

• Instruktorundervisning 

 

Bilag 

Bilag 3.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO januar 2022 

 

 

3.2 Meddelelser v/ studieleder 

 

 

3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 

• Studieportalen er opdateret 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
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3.4 Nyt fra studievejlederne 

 

3.5 Nyt fra de studerende 

Herunder  
• genoprettelse af fagråd 
• forslag vedr. arrangement som markerer afslutning på bacheloruddannelsen 

 

 
 

3.6 Opfølgning vedr. valg til institutforum 

De studerende følger op på aftalen fra det konstituerende SN-møde i januar:  

Studienævnet besluttede, at den nuværende repræsentant spørges, om han vil 

fortsætte. Hvis dette ikke er tilfældet, spørges en udvalgt SN-suppleant i stedet.  

SN godkendte denne model, men med krav om, at der indhentes accept fra den 

kommende repræsentant. Såfremt der er accept orienteres SN på februarmødet. 

Såfremt der ikke er accept, kontakter næstforpersonen forpersonen og SN-se-

kretæren 

 
 
3.7 Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter be-

handling i dekanatet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år  
Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-
ger og studieordningsændringer. 
På baggrund af dette orienteres SN om studieordninger og studieordningsændringer 
til ikrafttrædelse 1. september indeværende år. 
 
Studieordningsændringer 2022 
De godkendte studieordningsændringer publiceres og træder i kraft i studieordnin-
gen 1. september. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april. 
 

Uddannelse Fag Fagmiljøets ønske til 
ændring 

Beslutning fra deka-
nat 

KA Teologi (2018) Aktuelt emnefag  at opbløde den forstå-
else af tværfaglighed, 
som studieordningen 
hidtil har indeholdt, så-
ledes, at forståelsen af 
tværfaglighed både 
gælder intern teolo-
gisk tværfaglighed og 
tværfaglighed mellem 
teologiske og andre 

Godkendt 
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fagligheder. Medfører 
justeringer i formål og 
faglige mål 

 
Bilag 3.7: Ændringsskabelon efter behandling i dekanatet Aktuelt emnefag  
 

 

4. Drøftelsespunkter   

 

4.1 Social trivsel og studieaktiviteter (punkt udsat fra det konstitue-

rende møde i januar) 

Studienævnet drøfter, om punktet fortsat skal være en fast del af studienævnets dags-

ordener, eller om det skal reformeres.  

Kirstine Helboe Johansen rammesætter punktet. 

 

4.2 Status på §1a-optag 
Kirstine Helboe Johansen orienterer om status på §1a og studienævnet har mulighed 
for at stille spørgsmål 
 
Bilag 
Bilag 4.2 evaluering e21 §1a 

 

4.3 Status på uddannelsesevalueringer 
Kirstine Helboe Johansen orienterer om status på uddannelsesevalueringerne og  
studienævnet tager indledende drøftelser vedr. indstillingen af eksterne eksperter. 
 

 

4.4 Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervis-
ning 

Efter hvert semester skal undervisningsevalueringerne behandles i SN på baggrund af 
sammenfatninger af slutevalueringer på fagniveau, jf. IKS’ Evalueringspolitik 
 
Forberedelse:  
Til dette punkt bedes alle studienævnsmedlemmer fokusere særligt på evalueringerne 
af Bibelkundskab og Indføring i diakoni, fordi vi her har haft en aktivitet i samarbejde 
med CED med fokus på faglig selvtillid.  
René Falkenberg og Jakob Egeris Thorsen, som har undervist på fagene, bedes i sær-
lig grad overveje, hvordan tiltagene har fungeret. 
 
På baggrund af undervisningsevalueringerne for E21 skal SN: 

https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
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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 4.4.1 E21 Bacheloruddannelsen i teologi_samlet rapport 

Bilag 4.4.2 Samlede opsummeringer_BA Teologi 

Bilag 4.4.3 E21 Kandidatuddannelsen i teologi_samlet rapport 

Bilag 4.4.4 Samlede opsummeringer_KA Teologi 

Bilag 4.4.5 E21 Kandidatuddannelsen i diakoni_samlet rapport 

Bilag 4.4.6 Samlede opsummeringer_Diakoni 

 

 

5. Beslutningspunkter 

 

5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag 
 
Forslag til beslutning: 
SN godkender fagbeskrivelser for valgfag og fag med skiftende emne for næstkom-
mende semester (efterår 2022) 
 
Bilag:  
Bilag 5.1.1 Aktuelt emnefag_Konfessionel identitet 
Bilag 5.1.2 Centralt emnefag_ekskursion 
Bilag 5.1.3 DO e22 Økologisk krise 
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Bilag 5.1.4 DO e22_Tro og magt 
Bilag 5.1.5 NT e22_Evangelierne 
Bilag 5.1.6 NT e22_Bibelreception 
 
 
5.2 Dato og format for specialereception 
Forslag til beslutning 

Kirstine Helboe Johansen og Kristine Ørnsholt præsenterer forslag til dato og format 

for specialereception og studienævnet træffer beslutning herom 

 

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

Studienævnet gennemgår” Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved teo-

logi- februar” og prioriterer og sorterer i listen. 

 

Studienævnets medlemmer opfordres til at de på forhånd har forholdt sig til listens punk-

ter. 

 

Bilag:  

Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – januar   

 

 

7. Evt. 
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