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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. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets 
undervisning 

5. Forslag til dagsordenspunkter til kommende 
studienævnsmøder 

6. 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 14. december 2022. 
 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmødet teologi den 14. december 2022 
 
 
3. Meddelelser/orienteringer fra 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• tal for sagsbehandlingen (se bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studie-

nævnet for TEO december 2022) 
• Uddannelsesevaluering: Handleplaner for både BA og KA teologi 2022 er 

godkendt i dekanatet 
• Fernisering 

 
Bilag 
Bilag 3.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO december 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 
Opfølgning på forskønnelse af Axis Mundi 
 
 
4. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning  

Efter hvert semester skal undervisningsevalueringerne behandles i SN på bag-
grund af sammenfatninger af slutevalueringer på fagniveau, jf. IKS’ Evaluerings-
politik 
Som forberedelse til dette punkt bedes alle studienævnsmedlemmer læse materi-
alet til alle undervisningsevalueringer igennem. 

 
På baggrund af undervisningsevalueringerne for E22 skal SN: 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
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 be-
handles 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 4.1 E22 Bacheloruddannelsen i teologi_samlet rapport 
Bilag 4.2 Samlede opsummeringer_BA Teologi 
Bilag 4.3 E22 Kandidatuddannelsen i teologi_samlet rapport 
Bilag 4.4 Samlede opsummeringer_KA Teologi 
Bilag 4.5 E22 Kandidatuddannelsen i diakoni_samlet rapport 
Bilag 4.6 Samlede opsummeringer_Diakoni 

 
 
5. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Listen med dagsordenspunkter drøftes og gøres klar til overlevering til det nye studie-
nævn. 
 
Bilag 
Bilag 5 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - januar 
 
 
6. Eventuelt 
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