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Mødedato: 14. december 2022, kl. 13.00-15:30 
Mødested: Nobelparken, bygning 1451, lokale 515 
Mødeemne: Studienævnsmøde for afdeling for teologi 
 
Deltagere:  
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson og afdelingsleder), Elisa 
Uusimäki, (suppleant), René Falkenberg,  
 
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Lund Holst, Ras-
mus Søgaard Christensen. 
 
Observatører: Amanda Urban(studenterstudievejleder), Kathrine Juul Svejstrup (af-
delingskoordinator), Trine Andersen (referent, Arts Studier)   
 
Fraværende: Jakob Egeris Thorsen (VIP-medlem) 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
SN godkendte dagsorden til dagens møde. 
 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
SN fulgte op på det godkendte referat fra SN-mødet den 9. november 2022. 
 

- Køkkenet i Axis Mundi og dialog med bygningsdrift  
Kathrine Svejstrup orienterede om aftalerne vedr. de manglende dele af reno-
veringen af lokalet. 
Kathrine Svejstrup følger op næste gang, der er nyt ang. Axis Mundi 
  

- Dato for specialereception 
Kirstine Helboe Johansen orienterede: Datoen er fastsat til fredag den 9. juni. Der 
er møde med aftagerpanelet umiddelbart inden specialereceptionen, hvormed af-
tagerne har mulighed for at deltage i receptionen efter aftagerpanelmødet. 
Bachelorreceptionen bliver den 7. juni. 
Der kommer plakater m.v. ud om arrangementerne. 

 
 
3. Meddelelser/orienteringer fra 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
I UFA er man optaget af, at det forventes, at man kommer til at arbejde en del 
med uddannelsesporteføljen på Arts. 
 

• seneste nyt vedr. den økonomiske situation 
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Kirstine Helboe Johansen orienterede om den økonomiske situation på Arts, 
og hvad det evt. kommer til at betyde for de midler, der er til rådighed for stu-
diemiljøet. 

 
• organisationernes dag 

Gæsterne på dagen var meget positive ift. initiativet, og vil meget gerne del-
tage igen. 
Fremmødet blandt de studerende var fint. 
Religionsvidenskab har spurgt til, om initiativet kan udvides fremover, så de-
res studerende kan være med. 
Kathrine Svejstrup opfordrede til at melde ind, hvis man har idéer til organi-
sationer, som kunne deltage fremover. 
Tanken er, at arrangementet gentages næste år. 

 
• tal for sagsbehandlingen (se bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studie-

nævnet for TEO november 2022) 
Kirstine Helboe Johansen orienterede kort om tallene for november, som SN 
havde fået tilsendt som mødebilag. 

 
• turnusplan for uddannelsesevaluering:  

Kirstine Helboe Johansen orienterede SN om uddannelser, der skal uddannel-
sesevalueres i 2023. Som bilag til dette punkt havde SN modtaget en oversigt 
over turnusplanen 2023-2027. 
 

• Andre orienteringspunkter:  
 

Menighedsfakultetet opfordrer nu studerende i deres netværk til at søge optag 
på AU. Menighedsfakultetet vil stadig udbyde en del fag gennem Fjellhaug, 
som de studerende kan lade indgå i deres uddannelsesplan via merit. Kirstine 
Helboe Johansen understregede, at når studerende optages på AU, så behand-
les alle ens med de samme forpligtelser og muligheder.  

 
Der er kommet nyt regeringsgrundlag og det tegner til, at der kommer noget 
arbejde til studienævnet som følge heraf. 

 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Der var ingen meddelelser under dette punkt. 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
December måneds Nyhedsbrev Arts Studier findes på underviserportalen. Nyhederne 
var i overskrifter: 

• Eksamensperioden står for døren 
• Virtuel tur gennem eksamenslandskabet 
• Forsinkelsessamtaler E2022 
• IV-fag E23-F24 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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• Timetælling E22 er afsluttet 
• Karrierelæring i Undervisning 
• Indhentning af oplysninger til skemaerne for efteråret 2023 
• Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2023 

 
 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
Amanda Urban gennemgik forårets kalender med arrangementer (jf. SN-årshjulet). 
Studienævnet fik udleveret en oversigt i papirform. 
 
Amanda Urban spurgte ind til om informationsmødet for studerende på 8. semester 
ang. kandidatuddannelsen er relevant, og om det bør genoptages. 
Det blev nævnt, at det vil være godt, at studievejledningen informerer om tilmelding til 
fag m.v. Men dette kan i studienævnets optik godt være skriftligt. 
 
Studienævnet drøftede trivselsarrangementet på 2. semester BA. Det blev nævnt, at 2. 
semester er lidt skrøbeligt, og at det vil være godt med fokus på trivsel. Det er ikke sik-
kert, at det skal være et ekstra møde – studievejledningen kunne eksempelvis komme 
forbi i instruktorundervisningen og tale med de studerende. 
 
Studienævnet drøftede, at der måske også skal være fokus på 6. semester BA. Her skal 
de studerende mindes om, at de skal begynde at vælge retning, og at de skal overveje, 
hvilken kandidatuddannelse de vil vælge. 
 
Studievejlederne spurgte SN til idéer til alumner, der kan trækkes på i forbindelse med 
arrangementer. Studienævnet gav input og blev opfordret til at sende evt. andre for-
slag til studievejledningen. 
 
 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
Der har været valg til SN og der blev orienteret om resultatet. 
Der har været julefest, og dette gik godt. 
Der har været holdt foreningssynode med foreningerne fra Teologi og Religionsviden-
skab og Arabisk og islamstudier: 

- Der brygges på en forårsfest 
- Der arbejdes på initiativer forbundet med Figenbladet 
- Kaffemaskiner: Indkøb af kaffe, afkalkning m.v. skal drøftes. Kirstine Helboe 

Johansen følger op ift. mulighed for at indkøbe afkalkningsmiddel. 
- Der er en del tryksager i Figenbladets kontor. Kirstine Helboe Johansen og 

Marianne Fibiger inviteres ned for at gennemgå det. 
- Der arbejdes på at lave en foreningsmesse i foråret. 

 
Kirstine Helboe Johansen opfordrede til, at de andre foreninger i højere grad hjælper 
med understøttelse af festforeningen. 
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4. Diversitet i undervisning og pensum (orientering og drøftelse) 
Studienævnsforpersonen skulle lægge til rette for en drøftelse af diversitet lokalt med 
henblik på eventuelle initiativer fra studienævnet.  
Studienævnet drøftede,  
1) hvilke former for diversitet der opleves på teologi 
 2) inden for hvilke områder (curriculum,didaktik, ekstra curriculære aktiviteter og so-
cialt miljø) de forskellige former for diversitet sætter sig igennem og hvor tiltag i så 
fald skal udfolde sig. 
 
Studienævnets mål med diversitetsdrøftelse i E22 var at formulere nogle skitser, der 
kan gives videre til det nye studienævn. Studienævnet besluttede efter drøftelsen, at 
lægge op til at eksisterende best practice-eksempler på diversitetsarbejde præsenteres 
på afdelingsmøder for at få diversitet inden for curricula.  
De nye studienævn drøfter, om der skal sættes andre initiativer i gang. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen 
 
 
5. Uddannelsesevalueringer 2022 (drøftelsespunkt)  
Studienævnet skulle have en kort mundtlig redegørelse med hovedpointer vedr. den 
gennemførte uddannelsesevaluering af BA og KA Teologi fra afdelingsleder.  
Studienævnet skulle herefter vurdere, om evalueringen giver anledning til at sætte fo-
kus på særlige udviklingsområder på tværs af nævnets uddannelser i det kommende 
år.  Studienævnet havde som mødebilag modtaget uddannelsesevalueringsrapporten, 
det godkendte referat fra uddannelsesevalueringsmødet samt de to handleplaner for 
hhv. BA og KA teologi – handleplanerne var endnu ikke godkendt af dekanatet.  
På SN-mødet i november drøftede SN et lignende punkt men uden at have læst møde-
referatet. 
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede: 
Den grundlæggende pointe fra uddannelsesevalueringen var, at der er en god grund-
struktur på teologi og at det er en velfungerende uddannelse. 
Der vaf en anerkendelse af, at teologi arbejder stabilt og løbende med både uddannel-
sen og studiemiljøet, herunder de evalueringer, som teologi selv har tilføjet (speciale, 
7. semester m.v.) 
 
Der er behov for en justering af studieordningen, fordi 2. semester på BA er for tungt. 
Der skal desuden justeres på Studium Generale. Der er udfordringer ift. sprogfagene 
og Praktisk Teologi og Etik og Religionsfilosofi. 
Ifbm. en studieordningsændring skal der kigges på muligheden for at tage fag på andre 
uddannelser (meritmuligheder). 
Der er ligeledes et behov for at gentænke eksamensportfolioen. Kan der fx laves bedre 
kompetenceudprøvning. 
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Derudover var studiemiljøet er et opmærksomhedspunkt i uddannelsesevalueringen, 
og frafald på bacheloruddannelsen. I forlængelse heraf skal Teologi arbejde på, at gen-
nemførslen af BA-uddannelsen bliver et mål i sig selv for de studerende. De stude-
rende, der ikke vil være præster, skal introduceres for andre muligheder for kandidat-
uddannelser, med henblik på, at de får lyst til at gennemføre BA-uddannelsen på teo-
logi. 
 
Kirstine Helboe Johansen åbner for samtaler i faggrupperne i januar. Disse samtaler 
tages ind i SN. Det nye studienævn kommer til at bruge en del tid på ovennævnte fo-
kusområder. 
 
 
6. Vedr. nedlæggelse af Kandidatuddannelsen i diakoni (orientering): 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at der den 7. december har været afholdt et 
evalueringsmøde vedr. nedlæggelsen af kandidatuddannelsen i diakoni. Mødets sær-
lige fokus var at sikre rammerne for en god nedlæggelse af uddannelsen. Dette indbe-
fatter en udfasningsplan (se nedenfor) og en sikring af uddannelsens fortsatte kvalitet, 
samt de studerendes retssikkerhed særligt ifht. udbud af eksamen. 
Fagmiljøet har udarbejdet en evalueringsrapport, som belyser hvilke handlinger, der 
iværksættes for at understøtte ovenstående, som er fastsat i en foreløbig handleplan 
som ligger til prodekanens godkendelse. SN havde modtaget evalueringsrapporten 
som mødebilag. 
 
Kandidatuddannelsen i diakoni lukker pr. 01.03.2026. 
 
Sidste udbud af undervisning og eksamen på uddannelsen: 

Fag:  Sidste udbud af undervisningen:  Sidste udbud af eksamen:  

Fagene på 1. semester   Efterår 2022  Vintereksamen 2025/2026 

Fagene på 2. semester   Forår 2023   Vintereksamen 2025/2026 

Fagene på 3. semester   Efterår 2023  Vintereksamen 2025/2026 

 
Specialet skal være afleveret til bedømmelse senest den 01.03.2026. 
Sidste mulighed for at aflægge eksamen på uddannelsen er omprøve-terminen ved vin-
tereksamen 2025/26, og det er ikke muligt at færdiggøre uddannelsen efter den 
01.03.2026 
 
 
7. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutning) 
Studienævnet blev i maj 2022 orienteret om, at der den 01.09.2022 træder en ny eksa-
mensbekendtgørelse i kraft, som indeholder større ændringer i beskrivelsen af og kra-
vene til forudsætningskrav.  
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På den baggrund er der i efteråret blevet arbejdet med ændringer til studieordnin-
gerne på afdelingen i forbindelse med fjernelse af forudsætningskrav. Studienævnet 
havde som mødematerialet modtaget et bilag med en oversigt over de berørte fag på 
afdelingen, samt bilag hvor de konkrete ændringer i studieordningerne fremgår.  
 
Beslutning: 
Studienævnet godkendte og indstillede forslagene til studieordningsændringerne til 
behandling i dekanatet. 
 
 
8. Evaluering af 7. semester BA Teologi (orientering og drøftelse) 
Afdelingsleder og afdelingskoordinator skulle orientere fra evaluering med 7. semester 
BA. SN skulle derefter drøfte, om der er indsigter, som skal tages med i det videre ar-
bejde. SN havde som bilagsmateriale til mødet modtaget selve evalueringen og et sli-
deshow med en opsamling af de vigtigste pointer herfra. 
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede: 
Evalueringen er kørt for 2. gang i år. Teologi skal lave initiativet igen og være pilot for 
de andre BA-uddannelser, da der i UFA er enighed om, at det på alle uddannelser er 
vigtigt at få samlet op på den samlede BA-uddannelse. 
 
Kirstine Helboe Johansen gennemgik dernæst hovedpointerne fra den konkrete evalu-
ering fra 2022: 

- Der er fortsat noget arbejde at gøre på 6.-7- semester ift. selve arbejdsbelast-
ningen og ifbm. sprogundervisningen. 

- Årgangen efterspørger mere støtte ift. studiegrupper, arbejdsspørgsmål, selve 
læringsprocessen, prioritering, m.v. 

- Der er nogle konkrete ting, som går 1:1-igen ift. den foregående årgang. 
- Det tages med videre, at der er udfordringer ift. studieplanen for tyre fag. 

Dette skal tænkes igennem i studieordningsarbejdet. Det er gennemgående for 
evalueringerne igennem 2 år. 

- Der synes at være en vis usikkerhed blandt de studerende i forhold til almin-
delige klasserumsaktiviteter. I de kommende års 7. semester-evaluering vil der 
være fokus på dette, for at se om det er en vedvarende tendens. 

 
 
9. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøftede og gennemgik forslag til kommende dagsordenspunkter. 
Trine Andersen justerer listen jf. SN’s input. 
 
 
10. Eventuelt 
Der holdes middag for det gamle og det nye studienævn efter SN-mødet i januar. 
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