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1.

Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkender dagsordenen for det konstituerende møde

2.

Orientering om arbejdet i studienævnet
Kirstine Helboe Johansen orienterer om studienævnets arbejde
Repræsentanter fra SNUK supplerer
Bilag:
Bilag 2.1 PP Introduktion til nye SN 2022
Bilag 2.2 Årshjul Studienævn TEO 2022 (Bemærk, at der kan ske ændringer i årshjulet løbende)
Bilag 2.3 Notat om regler på uddannelsesområdet
Bilag 2.4 Notat om lægeerklæringer
Gæster:
Repræsentanter fra Arts Studier

3.

Konstituering
Det nye studienævn konstituerer sig jf. forretningsordenen (se link nedenfor under ”Bilag”)
3.1 Valg af Studienævnsforperson (VIP)
Kirstine Helboe Johansen stiller sig til rådighed som forperson for studienævnsåret 2022/23.
3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsforperson (VIP)
Jakob Egeris Thorsen stiller sig til rådighed som stedfortræder for studienævnsåret 2022/23.
3.3 Valg af studienævnsnæstforperson (studerende)
Bilag:
Bilag 3 Forretningsorden_SN_TEO_30.6.2021
-findes også på hjemmesiden:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
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4.

Valg af repræsentant til institutforum (studerende)
Studienævnet skal udpege 1 studerende til Institutforum ved Institut for Samfund og Kultur. De udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden er 1 år.
Forslag til beslutning
Studienævnet udpeger en repræsentant til institutforum
Bilag:
Bilag 4 Forretningsorden for IKS institutforum februar 2021

5.

Nedsættelse af forretningsudvalg (FU)
Studienævnets forretningsudvalg består af én repræsentant for VIP’erne og én repræsentant for de

studerende. Derudover skal der vælges 1 suppleant for begge. Forretningsudvalget skal være paritetisk sammensat.
Forslag til beslutning:
Studienævnet udpeger repræsentanter og suppleanter fra VIP og studerende til forretningsudvalget.
Da afgørelseskompetence i hastesager kan delegeres til studienævnets forperson (forretningsordenens § 5), er det en fordel, at studienævnsforpersonen kender forretningsudvalgets praksis.

6.

Praksis for høringer i studienævnet
Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser i høring. På det konstituerende møde kan det aftales,
hvordan høringer videregives – f.eks. at forpersonen vurderer, om høringen har interesse for alle
SN-repræsentanter. Hvis der ikke er en aftale i SN om, hvordan høringer behandles, videreformidles de som nedenfor, som også er nuværende praksis:
1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekvenser har for AU sendes
høringen kun videre til forpersonerne i SN
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2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sendes høringen videre til
hele SN
3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen videre til hele SN
Studienævnets forperson og næstforperson foreslår, at praksis ændres til:
1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekvenser har for AU sendes
høringen kun videre til Studienævnets forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen skal sendes videre til hele SN. Hvis dette er tilfældet kontakter forpersonen SN-sekretæren, som sender høringen med frist for kommentarer til alle studienævnets medlemmer
2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sendes høringen kun videre
til Studienævnets forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen skal sendes videre til hele SN. Hvis dette er tilfældet kontakter forpersonen SN-sekretæren, som sender
høringen med frist for kommentarer til alle studienævnets medlemmer.
3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen kun videre til Studienævnets forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen skal sendes videre til hele SN. Hvis dette
er tilfældet kontakter forpersonen SN-sekretæren, som sender høringen med frist for kommentarer til alle studienævnets medlemmer.
(dvs. alle høringer sendes til forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen skal
sendes videre til hele SN)
Forslag til beslutning
Studienævnet tager stilling til behandling af høringer

7.

Uddannelsesevalueringer (orientering og drøftelse)
På decembermødet blev SN orienteret om, at alle uddannelser på afdelingen skal uddannelsesevalueres i 2022. Der kan ske ændringer ift. KA Diakoni, som er indstillet til at skulle lukke.
På indeværende møde orienteres SN om uddannelsesevalueringer og SN har derudover mulighed
for at overveje, hvilke eksterne eksperter, der kunne være relevante til uddannelsesevalueringerne.
Bilag
Bilag 7 Uddannelsesevalueringer 2022 orientering
Gæster:
Jeppe Stokholm, SNUK v. Arts Studier
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8.

Fastsættelse af tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 2021
Forslag til beslutning
Studienævnet beslutter mødedatoer og –tidspunkter for SN-møderne i F22
NB: Husk i den forbindelse at tage opdateret kalender med.
Forslag til mødedatoer

Februar: Onsdag den 23. Februar kl 13.00-15.30 (uden Kristine) eller fredag den 25. Februar kl
14.00-16.30
Marts: Onsdag den 23. Marts kl 8.00-10.00 eller 13.00-15.30 (uden Kristine) eller fredag den 25.
Marts kl 14.00-16.30
April: Onsdag den 27. April kl 8.00-10.00 eller fredag den 29. April kl 14.00-16.30
Maj: Onsdag den 25. Maj kl 13.00-15.30 (eller andre dage i uge 21)
Juni: uge 24

9.

Social trivsel og studieaktiviteter (drøftelse)
Studienævnet drøfter, om punktet fortsat skal være en fast del af studienævnets dagsordener, eller
om det skal reformeres.
Kirstine Helboe Johansen rammesætter punktet.

10. Punkter til næste studienævnsmøde(r)
Studienævnet gennemgår” Bilag 9 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved teologi- januar” og
prioriterer og sorterer i listen.
Studienævnets medlemmer opfordres til at de på forhånd har forholdt sig til listens punkter.
Bilag:
Bilag 9 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – januar
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11. Evt.

