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Møde den 17. juni 2022 kl. 9-11:30 

Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 

Lokale: 1453-415 

Deltagere 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Jakob Egeris Thorsen (VIP), 
René Falkenberg (VIP) 
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Lund Holst (stude-
rende),  
Observatører: Amanda Urban (studenterstudievejleder), Kathrine Svejstrup Petersen 
(afdelingskoordinator) og Trine Andersen (referent). 
Fraværende: Espen Norderhaug Brandt (studerende medlem), Liselotte Malmgart (Stu-
dieleder) 

 

 
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 24. maj 2022. 
 

• Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at Rasmus Søgaard Christensen, sup-
pleant fra KS Teologi, overtager pladsen i SN efter Espen Norderhaug Brandt ef-
ter sommerferien. 

 
• Amanda Urban fulgte op på drøftelsen ang. hvordan studievejledningen kan få de 

studerende til at arbejde med planlægning af deres uger, fx vha. en konkret ar-
bejdsplan. Studievejledningen er i dialog med VEST og forventer, at der kan inte-
greres en øvelse i introugen. 

 
 

 
3. Orienteringspunkter  

 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• tal for sagsbehandlingen 
• Brightspace classlist 
• Dialogmøde med VEST (herunder §1a) 
• Deltagere til uddannelsesevalueringsmødet 26. oktober 2022 

 
Orienteringer fra UFA 
Der var ikke noget at orientere om til dette punkt 
 
Circle U: 
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Kirstine Orienterede om seneste nyt vedr. det europæiske universitetssamarbejde Circle 
U. Der drøftes i øjeblikket, hvordan man via virtuelle formater kan lave samarbejder med 
andre universiteter uden at de studerende nødvendigvis skal flytte sig rundt i Europa. 
Faget Ny Testamente har tætte kontakter til Oslo, som også er med i Circle U – det vil 
være oplagt at etablere et samarbejde her, og dette er ved at blive undersøgt.  
Ang. Praktisk teologi: I Wien er der et katolsk fakultet og et evangelisk-luthersk fakultet. 
Det kunne være en god mulighed at etablere et samarbejde her, da det vil give mulighed for 
at udvides perspektivet i Praktisk Teologi. 
Beograd er lige kommet med i Circle U, og et evt. samarbejde her (eller med andre univer-
siteter) kunne være en mulighed for at styrke det økumeniske i dogmatikfagene. 
 
Tal for sagsbehandlingen: 
Kirstine Helboe Johansen orienterede dernæst om tal for sagsbehandlingen fra maj må-
ned, som SN havde fået udleveret som bilag til mødet: Tallene er i det store hele, som de 
plejer at være. 
SN besluttede, at der skal være et mere fyldigt dagsordenspunkt i efteråret ang. tal for 
sagsbehandlingen. Dette sættes på listen med punkter til kommende møder.   
 
Brightspace Classlist:  
Kirstine Helboe Johansen fulgte op på drøftelsen fra aprilmødet, og orienterede om, at 
underviserne kan se, hvornår de studerende har senest været logget på Brightspace, men 
de kan ikke se andet end det. SN besluttede derfor at lade sagen ligge. 
 
Dialogmøde med studievejledningen: 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at der har været dialogmøde med mellem afde-
lingsleder, studievejledningen og vejledningskoordinatoren fra VEST: Det er besluttet. At 
studevejledningen får et længere orienteringspunkt på SN-mødet i december, hvor de kan 
orientere om studievejledningens arrangementer m.v. i det efterfølgende forårssemester. 
Derudover blev §1a drøftet på dialogmødet, jf. orientering på SN-mødet i maj ang. den 
nye institutleders ønsker på området. Det blev særligt drøftet, hvad man kan gøre ift. 
disse studerendes studentertrivsel. VEST følger op på dette, men derudover er besluttet at 
lave en dobbeltvelkomstdag i august, hvor ’de gamle’ og ’de nye’ §1a-studerende mødes. 
De nye studerende får desuden en introduktion til systemer, til teologi m.v., og de gamle 
studerende deltager i et evalueringsmøde ang. status på deres uddannelsessituation, triv-
sel m.v. 
 
Deltagere ifbm. uddannelsesevalueringen 
Kirstine Helboe Johansen fulgte op på drøftelserne fra majmødet. VIP-deltagere og stude-
rende til formødet er nu på plads. Studienævnet havde fået udleveret et mødebilag med 
en oversigt over disse deltagere, som de selv havde været med til at foreslå. 
 
Studerende til evalueringsmødet: Under Studienævnsmødet modtog studienævnet en be-
kræftelse på, at deltagerne til evalueringsmødet også er faldet på plads, jf. SN’s drøftelser i 
april og maj. 
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Kirstine Helboe Johansen orienterede derudover om, at uddannelsesevalueringsmødet er 
placeret samme dag, som bispemødet, hvorfor det forventes, at de biskopper, som er ind-
stillet som eksterne eksperter afslår invitationen. Derfor er der igangsat en ny proces for 
indstilling af eksterne eksperter. Kirstine Helboe Johansen orienterede om, hvem man ar-
bejder på at indstille, og Studienævnet var positive ift. dette. 
 
Den kernefaglige ekspert har sagt ja til at deltage i uddannelsesevalueringsmødet. 
 
Møde ang. studenterinvolverende undervisning og feedback formater 
På afdelingsseminaret maj 2022 var der afsat en eftermiddag til samtale om studenterin-
volverende undervisningsformer og feedback formater, som var en del af opmærksom-
hedspunkterne i undervisningsevalueringen. Formatet var tre oplæg om henholdsvis in-
volverende undervisningsformer og feedback med efterfølgende samtale i plenum. Efter-
middagen forløb rigtig godt og har fået ros af deltagerne bagefter. 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Der var ikke nogen meddelelser fra studieleder. 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
Der var ingen nyheder fra Arts Studier i juni måned. 
De øvrige måneders nyhedsbrevet kan findes her: Nyhedsbrev Arts Studier 

 
 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
Der er stille i studievejledningen i øjeblikket.  
Henvendelserne er mest af administrativ karakter, fx tilmelding til reeksamen m.v. 
Der arbejdes på forberedelse af studiestarten. 
 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
De studerende orienterede og VIP’erne supplerede med input, de havde modtaget fra 
studerende: 
 
De studerende er optaget af eksamen i øjeblikket.  
 
Der har været bachelorreception og specialereception. 
Der var noget ved bachelorreceptionen, der ikke fungerede. Konceptet skal måske 
genovervejes/gentænkes. En del undervisere kunne ikke komme, og der manglede 
måske lidt struktur på receptionen. 
Efter at have drøftet bachelorreceptionen kom SN dog frem til, at der har været flere 
opfattelser af, hvordan receptionen har fungeret, en del studerende har nemlig også 
meldt positivt tilbage. Måske skal man overveje, om der skal laves posters ligesom til 
specialereceptionen (hvilket vil betyde, at arrangementet skal ligge et par dage efter 
afleveringsfristen), for at få lidt mere struktur på receptionen. Dette drøftes igen i fe-
bruar 2023. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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Indtrykket var at specialereceptionen fungerede rigtig godt, og endnu bedre end sid-
ste år. Poster-sessionen var meget velfungerende og stemningen var god. Skillevæg-
gene i Axis Mundi var medvirkende faktor til, at formatet for receptionen blev godt. 
Det kunne overvejes at få en studerende til at holde en tale fremover. 
Mødet med aftagerpanelet var samme dag som specialereceptionen, hvilket aftagerne 
var meget begejstrede for. Fremover vil afdelingen arbejde for, at aftagermødet og 
specialereceptionen igen ligger på samme dag. 

 
 

4. Drøftelsespunkter 
 
4.1 Uddannelsesevaluering: evalueringsrapporten  
Studienævnet skulle drøfte og give input til evalueringsrapporten til uddannelseseva-
luering af BA og KA Teologi 2022. Studienævnet havde som mødebilag modtaget et 
udkast til evalueringsrapporten. 
 
Studienævnet drøftede indledningsvist afsnit 1 ”Den gode studiestart”:  
Der blev kommenteret på, at der er næsten 2/3 filologi på bacheloruddannelsen. Der 
tilføjes derfor en bemærkning om at det er uundgåeligt, at sprog fylder meget, da det 
er en forudsætning for, at man kan tage rigtig mange af uddannelsens andre fag. 
Det blev kommenteret på, at mentorordningen også spiller ind i studiestarten og i 
overgangen fra gymnasiet til universitetet. Dette skrives ind i afsnittet, men udfoldes 
senere i rapporten. 
Ang. underafsnittet ”Nye tiltag og handlinger (…)”: Studienævnet var enige i de 
nævnte tiltag/opfølgningspunkter. Der blev spurgt ind til, om drejebogen for studie-
startsugen kan nævnes i afsnittet. Kirstine Helboe Johansen og Kathrine Svejstrup 
samler op på dette. 
 
Studienævnets drøftelser af kapitel 2 ”Fagligt stærke og sammenhængende uddan-
nelser”: Studienævnet havde ikke bemærkninger til afsnittet, men roste det for at 
være dækkende og meget rammende. 
Ang. underafsnittet ”Nye tiltag og handlinger (…)” Studienævnet var enige i tiltagene. 
 
Studienævnets drøftelse af kapitel 3 ”Motiverende studie- og læringsmiljøer”:  
Brugen af studegrupper blev især drøftet: Studiegrupperne etableres i Bibelkundskab, 
men bruges ikke bevidst. Der gøres meget for at opmuntre de studerende til at ar-
bejde i studiegrupper. De studerende opfordres til at bruge grupperne bredere end 
bare i Bibelkundskab.  
Kirstine Helboe Johansen bemærkede, at der ønskes en øget indsats på studiegruppe-
området. Det skal derfor genbesøges, om de studerende sættes godt nok i gang med 
studiegruppearbejdet og/eller om der kan gøres mere på området. Studienævnet var 
enige i, at dette skrives ind i evalueringsrapporten. 
 



 
 

  
  

Side 5/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Et studienævnsmedlem nævnte dernæst, at forskønnelsen af Axis Mundi med fordel 
kan skrives ind i dette kapitel, da det er en betydningsfuld faktor ift. det fysiske stu-
diemiljø og trivslen. 
 
Ang. underafsnittet ”Nye tiltag og handlinger (…)” Studienævnet var enige i de 
nævnte tiltag. 
 
Indledning 
Studienævnet drøftede spørgsmålene til de eksterne eksperter på side 3-4 og var 
enige i opdelingen og i at det er nogle velvalgte og relevante spørgsmål. 
 
 
Studienævnets drøftelser af kapitel 4 ” Stærke kandidater med relevante kompeten-
cer”  
Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til dette afsnit. 
 
Studienævnets drøftelser af kapitel 5 ”Udspil til vision for uddannelsen for perioden 
2022-2027” 
Studienævnet drøftede ønsker til de næste skridt og visioner for uddannelsen og kom 
med følgende input til tilføjelser til kapitlet:  

- Indlejret internationalisering  
- Diversitet i pensum  
- Kompetenceafklaring i undervisningen på 3. semester  
- Potentialet på 3. semester kan udnyttes bedre, 
- Styrkelse af faglig selvtillid som vigtigt fokusområde 
- Fordring af læringsmiljøer på tværs, hvor ”vi-fornemmelsen” på afdelingen 

styrkes. 
- Ønske om styrket samarbejde med ’søster-uddannelser’, fx Religionsviden-

skab, Filologi, Filosofi m.v. Det kunne fx være oplagt at lave samarbejde om 
sprog.  

- Ønske om at udnytte de tværfaglige muligheder som institutstrukturen tilby-
der. 

 
Studienævnet havde ikke yderligere input eller kommentarer til evalueringsrappor-
ten. Rapporten gennemskrives nu jf. Studienævnets input, kommentarer fra SNUK 
m.fl. og indsendes til Studieleder inden 1. september. 
 
 
4.2 Social trivsel 
Studienævnet skulle drøfte den sociale trivsel på afdelingen i året der er gået, herun-
der med fokus på ensomhed jf. studienævnsmødet i maj 2022. 
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om en henvendelse, hun havde modtaget in-
den mødet, som gav anledning til bekymring for trivslen blandt de studerende på en 
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bestemt årgang. Studienævnet drøftede om den faglige selvtillid kan være påvirket af 
den distance, som zoomundervisningen har bidraget til. Kirstine Helboe Johansen 
har fulgt op på henvendelsen. 
Flere mødedeltagerne kunne godt genkende det billede, som blev tegnet af en træt år-
gang, hvor også selv små udfordringer kan virke store. Også flere af de meget stærke 
studerende har det hårdt i øjeblikket, og mange af dem er pressede af de valg der skal 
træffes for det kommende semester. Studievejledningen supplerede med, at dette er 
set før med studerende som når til dette sted i deres uddannelse. 
Det blev derfor også drøftet om der er noget i studieordningens struktur, som bidra-
ger til at frembringe dette pres. 
 
Derudover er der blandt underviserne på afdelingen en oplevelse af, at flere stude-
rende (fra alle årgange) end normalt bliver væk fra undervisningen, udebliver fra ek-
samen, ikke spiser i kantinen m.v. 
 
Tallene fra studiemiljøundersøgelsen understøtter billedet af, at når tingene ikke går 
som planlagt, tager det modet fra mange af de studerende, og flere føler sig ensomme. 
 
Studienævnet besluttede, at ensomhed og social trivsel skal dagsordenssættes i au-
gust måned under overskriften ”Faglig og social trivsel: Omsorg for de studerende i 
efteråret 2022” (herunder ensomhed). Her skal det bl.a. drøftes, hvad der skal gøres 
for at hjælpe de studerende på vej, og hvordan gode vaner og opmærksomheden på 
hinanden bedst understøttes i det afdelingen og SN allerede gør – dette kræver en 
indsats. 
 
 
Studienævnet drøftede afslutningsvist om en studerende kunne tale til semester-
startsfesten. Studienævnet aftalte, at Jakob Egeris Thorsen tager kontakt til en stude-
rende fra diakoni 
 
 
5. Beslutningspunkter 
Der var ingen beslutningspunkter til dette møde. 
 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet gennemgik listen fra Bilag 6 ”Punkter til fremtidige møder i Studienæv-
net ved Teologi – juni 2022”. 
Trine Andersen opdaterer listen jf. Studienævnets aftaler fra indeværende møde 
 
 
7. Evt. 
Der var ingen punktet til ”Eventuelt” og mødet blev afsluttet. 


	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Opfølgning på godkendt referat
	3. Orienteringspunkter
	3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder
	 orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts)

	3.2 Meddelelser v/ studieleder
	3.3 Orientering v/ studieadministrationen
	3.4 Nyt fra studievejlederne
	3.5 Nyt fra de studerende

	4. Drøftelsespunkter
	4.1 Uddannelsesevaluering: evalueringsrapporten
	4.2 Social trivsel

	5. Beslutningspunkter
	6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
	7. Evt.

