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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den 22. august 2022 kl. 12:00-14:30 

Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 

Lokale: 1453-415 

Deltagere 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Jakob Egeris Thorsen, René 
Falkenberg  
 
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Lund Holst, Rasmus 
Søgaard Christensen (nyt medlem) 
 
Observatører: Asbjørn Lauridsen (studenterstudievejleder), Kathrine Svejstrup Peter-
sen (afdelingskoordinator) og Trine Andersen (referent). 
 
Fraværende: Liselotte Malmgart (Studieleder) 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
SN godkendte dagsorden til dagens møde og bød velkommen til Rasmus Søgaard Chri-
stensen, som er nyt medlem af SN for KS Teologi. Rasmus har overtaget pladsen efter Es-
pen. 
 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
SN fulgte op på godkendt referat fra SN-mødet den 17. juni 2022. Der var et enkelt opfølg-
ningspunkt ang. taler til semesterstartsfesten. Se under punkt 3. Orienteringspunkter. 
 

 
3. Orienteringspunkter  

 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
Der har ikke være holdt møde i UFA siden sidste SN-møde. 
 

• tal for sagsbehandlingen 
SN havde fået juni og juli måneds tal for sagsbehandling tilsendt som mødebilag. Der 
var ikke kommentarer til tallene. 
 

• Optag, studiestart og semesterstart 
59 nye studerende er blevet op taget på BA Teologi.  
I år har alle nye studerende på Aarhus Universitet skullet levere 6 i gennemsnit fra deres 
gymnasiale uddannelse for at kunne komme ind på studiet. 
Der er optaget en usædvanlig stor andel af studerende, som har søgt og fået merit for 
mange uddannelseselementer på BA Teologi. 
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Der er også nogle §1a-studerende, som også har søgt ind på BA Teologi. 
Der er budt velkommen til de nye studerende i dag den 22. august. 
 
Semesterstartsfesten holdes 2. september, og en studerende fra Diakoni holder semester-
startstale. Der er desuden booket en festtaler. 
 
Fredagsbaren har svært ved at få frivillige nok til at servere pølser til semesterstartsfesten. 
Kirstine Helboe Johansen arbejder derfor på at få flere studerende og undervisere til at 
melde sig til opgaven, da der er tale om en gammel tradition, som afdelingen ønsker at 
bevare. 
 
På Teologi er sprogcaféen nu den eneste sprogstøtte ud over undervisningen i sprogfa-
gene. Derfor har man på afdelingen arbejdet på at få faciliteterne opdateret. 
Kirstine Helboe Johansen opfordrede til at sprede budskabet om fordelene ved at bruge 
sprogcaféen. 
 
Der arbejdes videre på at afdække, om der skal ansøges om oprettelse af en Master i Dia-
koni. Der er i den forbindelse møde med en række aftagere i denne uge ang. behovet for 
og efterspørgslen efter uddannelsen. 
 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Der var ikke særskilte nyheder fra studieleder 
 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
Trine Andersen orienterede om august måneds nyheder i Nyhedsbrev Arts Studier. 
Overskrifterne fra nyhedsbrevet var: 

• ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B til alle kandidatuddannelser 
fra 2024 

• Ny studiestartsside på Studieportalen 
• Indmeldelse af Summer university udbud til 2023 

 
Kirstine Helboe Johansen spurgte til, hvor AU’s udbud for tysk begynder, tysk øvet og 
fransk begynder for AU-studerende er blevet annonceret. 
Opfølgning: Kathrine Svejstrup skriver til udbyderne af kurset mhbp. at få opklaret 
dette. 

 
 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
Studievejledningen har fået mange henvendelser i august, hvilket stemmer med erfarin-
gerne med antallet og typen af henvendelser fra tidligere år. 
Studievejledningen har i øjeblikket mere vejledning af administrativ karakter end 1:1-vej-
ledning. 
 
Der har været en del interesse for Diakoniuddannelsen. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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Studievejledningen orienterede om, at der har været møde mellem studievejledningen, 
Efter- og videreuddannelsessekretariatet og Undervisnings- og Eksamensadministratio-
nen vedrørende §1a. 
 
Der er planlagt en række årgangsmøder i E22 samt opstartsmøder for de nye BA-stude-
rende. 
 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
Axis Mundi er ikke blevet malet i sommerferien som aftalt. Kathrine Svejstrup orien-
terede om, at hun er i dialog med Drift ang. dette. 
 
Der er fundet en ny studerende til at sidde i kommunikationsudvalget. 
 
 
3.6 Status på uddannelsesevalueringen af BA og KA teologi 
Afdelingsleder skulle orientere om status på uddannelsesevalueringen, herunder på 
evalueringsrapporten, mødedeltagere og handleplanerne: 
De tilpassede handleplaner var blevet fremsendt til SN som mødebilag.  
 
SN så handleplanerne i april/maj måned, men de er blevet justeret siden da i takt 
med evalueringsarbejdet. Kathrine Svejstrup orienterede om de få justeringerne, der 
er blevet lavet, og disse havde primært karakter af tilpasninger.  
SN bidrog på mødet til arbejdet med at sætte ansvarlige og tidsfrister på nogle af ini-
tiativerne.  
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at uddannelsesevalueringsrapporten stort 
set er færdig og sendes til studieleder snarest. 
Derudover har både aftagereksperten og den faglige ekspert sagt ’ja’ til at deltage i 
evalueringen, jf. SN’s drøftelse på junimødet. Trine Andersen orienterede om navne 
og titler på eksperterne. 
 
KA Diakoni skal også uddannelsesevalueres i år, men da uddannelsen lukker, er pro-
cessen og formatet ændret/tilpasset dette.  
Kirstine Helboe Johansen og Jakob Egeris Thorsen orienterede kort om arbejdet, 
som er i gang.  
 
 
3.7 Proces for studieordningsændringer (orientering) 
Af sagsfremstillingen fremgik, at processen for nye studieordninger og ændringer 
hertil blev sat i gang i foråret. Studienævnet har stadig mulighed for at indmelde øn-
sker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelsesef-
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tersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieord-
ningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vig-
tigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studie-
ordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, 
som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  
Forslag til studieordningsændringer behandles i SN i oktober/november med mulig-
hed for 2. behandling i november/december. SN indstiller til godkendelse i dekanatet 
og her behandles det i januar. 
 
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.  

 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om baggrunden for de to ændringer og Studie-
nævnet var enige i at gå videre med de indmeldte ændringer. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen udfylder skabeloner til ændringerne. SN be-
handler ændringerne i oktober/november. 
 
Studienævnet drøftede muligheden for andre ændringer, som ikke skal laves nu, men 
i forbindelse med en fremtidig ny studieordning, fx skal der kigges nærmere på eksa-
mensformerne i GT1 og GT2.  
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen og Kathrine Svejstrup noterer dette på en li-
ste over studieordningsændringer, der skal drøftes på sigt. 

 
 

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, skulle studienævnet blandt andet drøfte, hvad der skal gøres for at hjælpe 
de studerende på vej, og hvordan gode vaner og opmærksomheden på hinanden 
bedst understøttes i de ting, som afdelingen og studienævnet allerede gør. 
Desuden drøftes fortsat støtte til den nye årgang på 2. semester (F23). 
 
Studienævnet drøftede muligheden for at styrke sammenhængen mellem fagene på 
de første semestre af uddannelsen, mhbp. at styrke interessen for sprog og de stude-
rendes motivation. Underviserne på afdelingen drøfter bl.a. dette internt. 
 
Det blev foreslået, at mentorordningen udvides til 2. semester. Evt. ved at starte den 
op lidt senere på 1. semester eller i begyndelsen af 2. semester. Det blev også drøftet, 
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om det vil være nyttigt, at koble mentorordningen med instruktorinitiativet Dette var 
der enighed om, men SN-medlemmerne understregede, atmentorodningen skal ræk-
ker ud over instruktorordningen, da det skal bevares som et fagligt-socialt tiltag. 
 
På 2. semester er der placeret mange fag, som er på kanten af det, som de studerende 
forbinder med det at læse teologi. 1. semester fungerer godt. 
 
Det blev nævnt, at det kan være svært at redde studiegrupper, som ikke fungerer. 
 
Opfølgning: Studenterstudievejledningen undersøger, om der er nogle initiativer 
vedr. studiegrupper på de andre afdelinger, som fungerer godt. SN håber, at initiati-
ver vedr. studiegrupper kan smitte positivt af på 2. semester. 
 
SN aftalte, at dagsordenssætte mentorinitiativet til igen til oktober. Jon, Asbjørn, Kir-
stine og Kathrine forbereder et kort oplæg til dette. 
 
 
4.1.2 Drøftelse af resultat af specialeevaluering (drøftelse og beslutning) 
SN-forpersonen skulle præsentere resultaterne af specialeevalueringen, som SN 
havde modtaget som bilag til SN-mødet. 
SN skulle dernæst drøfte indholdet af evalueringsrapporten – skal der tages initiativer på 
baggrund af resultaterne?  
SN skulle desuden beslutte, om specialeevalueringen fremover skal indgå som en fast 
del af årshjulet. 
 
Kathrine Svejstrup præsenterede kort hovedkonklusionerne fra resultaterne af specia-
leevalueringerne: 

• Studerende på teologi gør generelt ikke brug af skriveworkshops m.v. som ud-
bydes centralt på Arts. Billedet her var det samme ved sidste års evaluering. 

 
• Oplevelsen af specialevejledningen og af specialeforberedende forløb er meget 

forskelligt fra studerende til studerende. 
 

• Svarprocenten i evalueringerne er desværre ret lav (knap 50%). Studienævnet 
drøftede, hvordan svarprocenten evt. kan boostes fremover. 

 
Det blev foreslået, at man på afdelingen drøfter, hvad god specialevejledningspraksis 
er. Kirstine Helboe Johansen fortalte i den forbindelse, specialevejledning er dagsor-
denssat på lærergruppens inspirationsseminar i november. 
 
SN afsluttede drøftelsen med at konkludere, at evalueringerne viser et billede svarende 
til sidste års evalueringer. Der er fortsat problemer knyttet til det specialeforberedende 
forløb og disse vil der blive arbejdet videre med ifbm. behandlingen af undervisnings-
evalueringerne. 
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Beslutning 
SN besluttede, at specialevalueringen skal indgå som en fast det af årshjulet de næste 
5 år, hvorefter initiativer skal evalueres igen. 
 
 
4.1.3 Evaluering af Bachelorprojektet (drøftelse og beslutning) 
Studienævnet har tidligere drøftet muligheden for at evaluere bachelorprojektet på 
samme måde som specialeevalueringen. 
 
I øjeblikket evalueres BA-projektet som alle andre undervisningsevalueringer, men SN 
skulle drøfte, om man derudover også bør evaluere bachelorprojektet som et projektfor-
løb ligesom man gør på specialet. Denne evaluering vil så skulle laves efter, at bachelor-
projektet er afleveret. 
 
Studienævnet drøftede, at svarprocenten givetvis vil blive lav, da der allerede undervis-
ningsevalueres og da svarprocenten for specialeevalueringen ikke er høj. 
En anden holdning var, at nu hvor man har lavet om i vejledningsformen, kunne det være 
spændende at lave denne evaluering. 
 
Det blev bemærket, at bacheloruddannelsen evalueres på 7. semester. 
 
 
Beslutning og opfølgning 
Studienævnet blev enige om, at køre en pilot i F23, som en survey der sendes ud efter af-
levering af bachelorprojektet. 
Spørgsmålene i surveyen skal dagsordenssættes til foråret 2023 sammen med speciale-
surveyen. 

 
 
4.1.4 Organisationernes dag 
SN skulle drøfte deltagere, tidspunkt for afholdelse og annoncering af Organisatio-
nernes dag. Som bilag til punktet havde SN modtaget sidste års invitation til Organi-
sationernes dag. 
 
SN’s generelle indtryk var, at oplevelsen af dagen var god.  
Det bør overvejes, at de organisationer, som deltager, skal hav en vis volumen (ift. an-
sættelser). 
En holdning var, at der med fordel kunne inviteres flere ikke-kirkelige aftagere – 
dette er dog en balance, fordi disse organisationer kommer til de fælles karrieredage 
på Arts. 
Det blev desuden foreslået at invitere repræsentanter fra højskolerne, friskoler m.v. 
 
Dagen plejer at ligge primo/medio november, og SN mente, at dette er passende.  
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Det er vigtigt, at det arrangementet placeres på en af de dage, hvor de studerende fra 
diakoni er på campus. Derudover er det vigtigt, at underviserne får besked om tids-
punktet i god tid. 
 
 
4.1.5 Valg til SN (studerende) (drøftelse og beslutning) 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om valget på AU i efteråret 2022 (det er kun de 
studerende, der er på valg), og SN diskuterede, hvad der kan sættes i gang ift. rekrut-
tering blandt studerende. 
 
Beslutning 
Repræsentanterne for de to indvalgte lister, sørger for, at listerne sendes ind og er an-
svarlige for rekrutteringen af nye medlemmer. 
Der samles op på det kommende SN-møde. 
 
 
4.1.6 Feedback på skriftlige eksaminer 
På baggrund af to studenterhenvendelser, om mulighederne for at få feedback på 
skriftlige opgaver skulle studienævnet drøfte retningslinjerne for feedback på IKS, og 
hvordan de bruges i praksis. Afdelingsleder skulle efterfølgende behandle de konkrete 
henvendelser. 
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at der er lavet ny arbejdstidsaftale, hvilket 
bevirker at feedbackretningslinjerne skal revideres. Feedbackaftalerne er derfor ’pau-
set’ pt. Dette betyder i øjeblikket, at feedbackaftaler vedr. 1. og 3. semestersstude-
rende på BA Teologi fortsætter som de plejer. Derudover er reglen, at der gives et fast 
antal minutter til feedback på alle skriftlige eksaminer, der er gradueret.  
 
Studienævnet drøftede derfor i stedet holdningen til begrundelser for karakterer. 
 
Af underviserportalen fremgår: 
 

Studerende kan klage over eksamen senest fjorten dage efter offentliggørelsen af 
eksamensresultatet. For at minimere antallet af ubegrundede klager opfordrer 
Arts Studier de studerende til om muligt at drøfte klagepunkterne med eksamina-
tor. 
 
Du kan derfor blive kontaktet af en studerende der overvejer at klage. Du er ikke 
forpligtet til at give den studerende en tilbagemelding på bedømmelsen. Mange 
studerende bliver dog rigtig glade for den feedback, som de får. Både fordi de 
bedre forstår karaktergrundlaget og fordi de kan tage feedbacken med videre til 
deres næste eksamener fremfor at igangsætte en klageproces. 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/til-undervisere-paa-arts/eksamen
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Studienævnets holdning var – i tråd med ovenstående regler – at det generelt er en 
god idé at give en begrundelse for karakteren, såfremt det efterspørges. 
 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen tager studienævnets holdning med videre til 
underviserne på et afdelingsmøde, men understregede også, at hun ikke kan pålægge 
underviserne at give begrundelse. 
 
 
5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag/fag med skiftende emne 

(beslutningspunkt)  
Studienævnet havde fået tilsendt fagbeskrivelserne for det kommende forårsseme-
sters valgfag/fag med skiftende emner som mødebilag og drøftede dem. 
 
Studienævnet lavede nogle småjusteringer ift. afkrydsning af holdundervisning, tom-
plads m.v. 
 
Kathrine Svejstrup undersøger med UVAEKA, om der bør sættes kryds ved deltager-
begrænsning, hvis der ønskes en jævn fordeling af de studerende ud på holdene. 
 
Et studienævnsmedlem spurgte til, om der læses tysk litteratur i pensum på et af fa-
gene. Kirstine Helboe Johansen undersøger dette med underviser, og gør opmærk-
som på, at det i så fald skal annonceres. 
 
Beslutning: 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelser for valgfag for næstkommende semester 
(forår 2023) med ovenstående justeringer.  
Studienævnets medlemmer får tilsendt den manglende fagbeskrivelse pr. mail med mu-
lighed for at kommentere med henblik på godkendelse. 
 
 

5.2 Ansøgninger til aktivitetspuljen 
Der er indkommet fire ansøgninger til aktivitetspuljen. Samtlige af disse var samlede 
ansøgninger om tilskud til ekskursioner.  
Studienævnet havde fået ansøgningerne tilsendt som mødebilag og drøftede dem. 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om budgetrammerne.  
 
Beslutning 
Studienævnet besluttede, at enten mad eller transport kan dækkes, ikke begge dele.   
Studienævnet besluttede, hvordan midlerne fordeles, da der ikke er budget til at 
dække samtlige udgifter.  
Alle ansøgere fik dækket hele eller dele af det ansøgte beløb. 
Kirstine Helboe Johansen giver besked til ansøgerne.   
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5.3 Drøftelse som opfølgning på reboarding-midlerne samt ekskursio-
nen i religionsteologi og ansøgninger til aktivitetspuljen generelt 
(udsættes til december)  

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 

 
• Punktet blev udsat til december, hvor alle ekskursioner er afviklet. 

 
 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet gennemgik forslag til kommende dagsordenspunkter i det tilsendte 
mødebilag ” Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – august 2022”. 
Der var sket nogle småjusteringer i listen pga. praktiske omstændigheder. 
Studienævnet havde ikke yderligere punkter eller kommentarer til listen, 
Trine Andersen opdaterer listen jf. aftalerne under punkt 1-5. 
 
 
7. Eventuelt 
Der var ingen punkter til ’Eventuelt’. og mødet blev hævet 14:40 
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