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Møde den: 27. januar 2022 kl. 15-16 
Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 
Lokale: zoom 
 
 
Deltagere 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Jakob Egeris Thorsen  
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Lund Holst,  
Observatører: Liselotte Malmgart (studieleder), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordi-
nator), Asbjørn Lauridsen (studenterstudievejleder), Amanda Urban (studenterstu-
dievejleder), Trine Andersen (referent), 
Fraværende: Ida Gammelmark Bøgh (studerende, medlem), Rene Falkenberg, Espen 
Norderhaug Brandt (suppleant) 
 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
SN godkendte dagsordenen til dagens møde inkl. punkt 5.1 ”Ansøgning til aktivitets-
puljen”, som var sendt ud som tillæg til dagsordenen og er indsat nedenfor. 
 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
Der var ikke punkter til opfølgning på det godkendte referat fra SN-mødet den 17. no-
vember 2021. 

 
 

3. Orienteringspunkter  
 

3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 
 
Det planlagte semesteråbningsarrangement 4. februar er aflyst pga. coronasituatio-
nen. 
 
Semestret starter op med fuldt fysisk fremmøde den 1. februar. 
Kirstine Helboe Johansen gennemgik de overordnede retningslinjer for undervisning 
i F22, som også meldes ud til underviserne ved afdelingsmødet den 2. februar. 
 
Studieleder informerede derudover om, at tilstedeværelseskravet er erstattet af akti-
vitetskrav igen i F22. 
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På instituttet kigges der i øjeblikket på antal undervisningstimer på tværs af uddan-
nelserne, og dette peger i retningen af, at lovkravet om, hvor mange undervisningsti-
mer de studerende i gennemsnit skal tilbydes, bliver et maksimum på instituttet. På 
teologi betyder dette helt konkret, at man kommer til at kigge på instruktorordnin-
gerne. 
 
Det digitale curriculum fylder meget i drøftelserne på universitetet i øjeblikket. Dette 
kommer også til at påvirke studienævnets dagsorden i 2022. 
 
Arts Uddannelsesdag afholdes 15. marts 2022. 
Kirstine Helboe Johansen opfordrede SN’s medlemmer til at deltage 
 
Cheftutorstillingen på teologi er slået op nu. Der er ansøgningsfrist 4. februar 
 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
Ang. undervisningstimer 
På teologi har man betragtet instruktorundervisningen som et ekstra tilbud til de stu-
derende, hvilket er med til at skævvride billedet ang. antallet af undervisningstimer 
som tilbydes de studerende, jf. orienteringen ovenfor. 
På andre afdelinger er instruktorundervisningen tænkt som en mere integreret del af 
uddannelserne. Derfor skal man på Teologi bl.a. kigge på om denne model kan bru-
ges.  
 
Ang. eksaminer:  
Studieleder forklarede baggrunden for omlægning af eksamener, efter at ministeriet 
den 17. dec. meddelte alle uddannelsesinstitutioner, at januar måneds eksaminer så 
vidt muligt skulle omlægges til at være virtuelle.  
Eksaminer, som kan gennemføres jf. studieordningen og som rent indholdsmæssigt 
ikke påvirkes af en omlægning til et onlineformat, er blevet omlagt til zoom, men ek-
saminer med praksiselementer eller begrænset brug af hjælpemidler er ikke blevet 
omlagt. På Arts er ca. 80% af eksaminerne blevet omlagt til zoom og 20% holdes med 
fysisk fremmøde. 
Reeksaminer gennemføres i samme format som ordinære eksaminer for at sikre stu-
derende ensartede eksamensvilkår. 
 
Ang. undervisning efter 1. februar:  
Alle studerende har nu modtaget mails vedr. dette. Der regnes med normale forhold 
efter 1. februar. 
 
Der kan selvfølgelig være studerende, der er særligt sårbare ift. corona. Disse stude-
rende kan søge om hjælp hos studieassistentordningen. 
Studievejledningen opfordres til at henvise til ordningen, når det er relevant. 
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En elevator i Teologis bygninger er ude af drift. Underviserne må derfor gerne være 
opmærksomme på, om nogle studerende har problemer med at komme til undervis-
ning som følge heraf. I så fald kontaktes afdelingsleder. 
 
 
Ny proces for 2. og 3. specialeforsøg 
AU har fået en bunden opgave fra ministeriet om at stramme op på procedurerne 
ang. specialet. Det har altid været et krav, at de studerendes opgaveformuleringer æn-
dres, når de går i gang med et nye prøveforsøg på specialet, jf. bekendtgørelsen. Men 
fremadrettet skal det i højere grad dokumenteres, at det indgår i specialeprocessen 
Derfor bliver tidsfristerne for igangsættelse af 2. og 3. prøveforsøg ændret, så den nye 
opgaveformulering er godkendt før 2. skriveperiode begynder. Det ændrer også dead-
line for aflevering og bedømmelsesfrister. 

 
Studieleder gennemgik forslag til en ændret proces, som vil gælde studerende, som 
påbegynder specialet 1. februar 2022. Processen skal ”finpudses” mht., hvem der skal 
gøre hvad, inden den bliver meldt ud på studieportalen og til vejlederne. [det forven-
tes at ske senest i slutningen af februar] 
 
Studieleder har opfordret alle afdelinger til at tage emnet op på deres lærermøder, så 
der sikres en fælles faglig forståelse af, hvad og hvor meget der skal ændres i en opga-
veformulering ift. den arbejdsindsats, som skal lægges i en ny 3-måneders periode.  
 
Det skal gøres tydeligt for de studerende, at der skal leveres noget ekstra, når man 
ikke afleverer ved 1. og 2. prøveforsøg. 
 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
Trine Andersen orienterede om overskrifterne i januar måneds Nyhedsbrev fra Arts 
Studier: 
 

• Udvekslingsophold i 2022-2023 
• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2022-2026 
• Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte på 

AU 
 
Studienævnets medlemmer er velkomne til at kontakte Trine med eventuelle spørgs-
mål. 
 
Udtalelser til studerende 
Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i studienævnet bedes de sende 
navn, fødselsdag, antal år i studienævn, evt. andre roller i forbindelse med studienæv-
net (f.eks. næstformand, forretningsudvalg, etc.) til studienævnssekretær Trine An-
dersen på trinebj@au.dk  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
mailto:trinebj@au.dk
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3.4 Nyt fra studievejlederne 
Studievejledningen får en del henvendelser i øjeblikket, og der er stor interesse for 
§1a-ordningen. 
 
I foråret er der en del arrangementer, herunder informationsmøde for de studerende 
på Menighedsfakultetet om KA-uddannelserne. Derudover holdes årgangsmøder, U-
days og Karriereveje. Til arrangementet Karriereveje arbejdes videre med et rent onli-
neformat, da det giver gode muligheder ift. alumnedeltagelse. 
 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
De studerende glæder sig til et nyt semester. 
 
Der har været nogle udfordringer ift. et fag på første semester, hvor der også ses en 
stigning i den andel af studerende, som ikke har bestået eksamen, ift. tidligere år. 
 
Underviserne i de systematiske fag arbejder på at lave et fagligt arrangement den 28. 
marts kl. 13-17. 
 
Der er handlet ind til forskønnelsen af Axis Mundi, og der arbejdes videre med bl.a. 
maling i det nye år. Det ser ud til, at de studerende bruger de nyindkøbte ting, og at 
de rydder op efter sig. 
 
 
 
4. Drøftelsespunkter   
 
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter 
Gæster til punkt 4.1: Nikolaj Vium, Mikael Brorson, Nadia Nørgård Steiner (nuvæ-
rende og tidligere specialestuderende) 
 
4.1.1 Specialereception 
I 2021 blev der lavet en ’corona-version’ af specialereceptionen, hvor dimittenderne 
bl.a. ikke havde deres familier med og ikke præsenterede deres projekter.  

 
Studienævnet skulle på den baggrund drøfte, hvordan der kan findes et godt format 
for specialereceptionen i år, og hvad man som specialestuderende har brug for. 
 
Indtrykket blandt flere mødedeltagere var, at formatet fra 2021 fungerede bedre end 
de tidligere arrangementer. Der er tale om en afslutning af flere års studier, som man 
gerne vil fejre sammen med ens medstuderende.  
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Der blev stillet forslag om at man, udover specialereceptionen, udleverer eksamens-
beviser i nobelsalen en eftermiddag i løbet af sommeren. Forslaget blev noteret af af-
delingsleder/forpersonen. 
 
Der var enighed om, at specialereceptionen skal være en fejring af den årgang, man 
tager afsked med, og at arrangementet ikke inkluderer familiemedlemmer. Der kan 
evt. deltage studerende fra de andre årgange. 
 
Der blev stillet forslag om, at underviserne indstiller to dimittender til at holde oplæg 
om deres specialer i stedet for at alle læser deres titler op. Det blev bemærket at speci-
alereceptionen i så fald ikke skal ligge for tæt på afleveringsfristen for specialet. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at tidspunktet for specialereceptionen er vigtigt for 
studerende, der bor langt væk, det skal ikke ligge for tidligt på dagen. 
 
Kirstine Helboe Johansen kigger på forslag til en dato for specialereceptionen i 2022 
og formatet justeres jf. ovennævnte input. 
   

 
4.1.2 Andre tiltag for specialestuderende i F22 

Studienævnet skulle drøfte om der skal laves andre initiativer for de nuværende spe-
cialestuderende, men indtrykket blandt mødedeltagerne var, at det ikke var nødven-
digt/relevant. 
 
 
4.2 Sagsbehandling i 2021  
Gæster til punkt 4.2: Sagsbehandlere fra Arts Studier: Susanne Vork Svendsen og 
Kasper Lie 
 
Studienævnet får hver måned udleveret tale for sagsbehandlingen. For at kvalificere 
tallene fra 2021 var to sagsbehandlere fra Arts Studier inviteret til mødet. Sagsbe-
handlerne var inden mødet blevet bedt om at orientere om følgende vedr. sagsbe-
handlingen for 2021: 

- Hvad er det overordnede billede 
- Gråzoner/der hvor praksis er under forandring 
- Sammenligning med andre SN  
- Mulighed for at SN kan stille spørgsmål 

 
 
Susanne Vork Svendsen orienterede om sagsbehandling overordnet set ud fra studie-
nævnets ovennævnte ønsker. Susanne Vork Svendsen forklarede i hovedtræk de 
peaks, som ses af tallene for sagsbehandling og orienterede ligeledes om ændring af 
praksis bl.a. for studerende med funktionsnedsættelser. 
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Susanne Vork Svendsen kvalificerede tallene for sagsbehandling og fortalte om de 
overordnede tendenser for 2021. Susanne forklarede ligeledes, at sagerne på Teologi 
høj grad ligner sagerne på de andre studienævn. Ift. progressionsreglerne adskiller 
Teologi sig fra de andre studienævn. Progressionsreglerne bevirker, at det kan være et 
stort puslespil at få lavet særlige studieplaner for studerende.  
 
 
5. Beslutningspunkter 
5.1 Ansøgning til aktivitetspuljen 
 
Forslag til beslutning 
Kirstine Helboe Johansen præsenterede den indkomne ansøgning og studienævnet 
drøftede prioriteringen af midler. Studienævnet behandlede ansøgningen og imøde-
kom, at der kan bevilliges ca. 10.000kr. til ekskursionen til transport, men at der bør 
arbejdes på at gøre det billigere. 
 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet skulle drøfte forslag til kommende dagsordenspunkter, men havde in-
gen bemærkninger. 

 
 

7. Evt. 
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