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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER   
 
1. Godkendelse af dagsorden  
SN godkender dagsorden til dagens møde. 
 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
SN følger op på godkendte referater fra SN-møderne den 25. januar 2023  
 
 
Bilag: 
Bilag 2.1 Godkendt referat studienævnsmøde teologi den 25 januar 2023 – eftersendes  
Bilag 2.2 Godkendt referat konstituerende studienævnsmøde teologi den 25 januar 2023 
– eftersendes 
 
 
3. Meddelelser/orienteringer fra 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• tal for sagsbehandlingen 

 
Bilag 
Bilag 3.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO januar 2023 – eftersen-
des 
 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 
• Studienævnets side på studieportalen er opdateret med nye medlemmer og med 

ny tekst ang. aktivitetspuljen 
 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
 
 
4. Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter be-

handling i dekanatet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år 
(orientering) 

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-
ger og studieordningsændringer. 
På baggrund af dette orienteres SN om studieordninger og studieordningsændringer 
til ikrafttrædelse 1. september indeværende år. 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
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4.1 Studieordningsændringer 2023 
De godkendte studieordningsændringer publiceres og træder i kraft i studieordnin-
gen 1. september. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april. 
 
 

Uddannelse fag ændring status 
BA Teologi 
(2018-ordning) 

Bibelkundskab, 
Studium Generale, 
ER2, 

Tydeliggørelse af, 
at hjælpemidler 
ikke er tilladt (jf. 
praksis) 

Godkendt af de-
kanatet 

BA Teologi 
(2018-ordning) 

Bachelorprojekt Tilpasning til prak-
sis, hvor der nu 
kun er et udbud, 
men mere frihed til 
selv at vælge sit 
projekt 

 

Godkendt af de-
kanatet 

 
 
Bilag 
Bilag 4.1 ændring_BA Teologi - fag med hjælpemidler 
Bilag 4.2 ændring_BA Teologi BA-projekt 
 
 
5. Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt)  
Studienævnet drøfter og kommenterer evaluering af projektorienteret forløb for F22 
og E22 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre de-
lelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre 
delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 
3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på hele semesteret.  
 
SN-drøftelsen kan komme omkring både tværgående evalueringstemaer i afdelingen 
samt eventuelle uddannelsesspecifikke drøftelser (kan indgå i den rapport/sammen-
fatning, som afdelingsleder/SN laver). 
 
Det er fint, hvis arbejdet med evalueringen af projektorienteret forløb munder ud i 
forslag til konkrete opfølgende tiltag, som kan indgå i uddannelsernes handleplaner 
og/eller danne grundlag for de årlige kollektive didaktiske tiltag på afdelingen.  
 
Studienævnet drøfter, om evalueringsresultaterne giver anledning til forslag til kvali-
tetsforbedringer, særlige indsatsområder eller temaer til drøftelse på tværs af uddan-
nelserne. Studienævnets drøftelser tages videre til dekanatet i form af referatuddrag 
fra SN-mødet. 
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Evaluering af projektorienteret forløb er en del af den almindelige undervisningseva-
luering, men behandles særskilt for at kunne sammenholde studerendes og projekt-
værters oplevelser.  
 
NB! Evalueringsrapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenfør-
bare oplysninger i kommentarerne  
 
Bilag 
Bilag 5.2.1 Forklæde til evaluering af POF SN TEO F22 og E22 
Bilag 5.2.2 Kandidatuddannelsen i teologi_Evaluering studerende E22 
Bilag 5.2.3 SN TEO_Evaluering projektværter_ E22 
 
NB: Der var ikke nok evalueringer fra F22 til, at der kan trækkes data på det 
 
 
6. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

(drøftelse/orientering) 
Studienævnet samler op på og drøfter behandlingen af undervisningsevalueringerne 
fra januarmødet. 
SN har til orientering modtaget det opsummerende evalueringsnotat, som er udarbej-
det jf. SN’s input 
 
Bilag  
Bilag 6 Opsummerende evalueringsnotat E22 – eftersendes 
 
 
7. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag (beslutningspunkt) 
Forslag til beslutning: 
SN godkender fagbeskrivelser for valgfag for næstkommende semester (efterår 
2023). 
 
Bilag 
Bilag 7.1 Fagbeskrivelser BA Teo E23 – eftersendes 
Bilag 7.2 Fagbeskrivelser KA Teo E23 – eftersendes 
 
8. Kommenterer på forarbejde til studieordningsrevision 
Afdelingsleder/SN-forperson orienterer om drøftelser i faggrupperne og præsenterer 
et udkast til et studiediagram for bacheloruddannelsen i teologi 
 
Bilag 
Bilag 8 Skitse til revideret studieplan for BA.2.00 
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9. Mentorinitiativet (Social trivsel) (drøftelse) 
Studienævnet genbesøger initiativet og giver input til tutoropslaget, hvor mentoriniti-
ativet beskrives som en separat opgave, dvs. at man kan melde sig som mentor. 
 
 
10. Format på bachelorreceptionen (drøftelse) 
Formatet drøftes, jf. studienævnets drøftelse i juni 2022: 

Der har været bachelorreception og specialereception. Der var noget ved bache-
lorreceptionen, der ikke fungerede. Konceptet skal måske genovervejes/gentæn-
kes. 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 stude-
rende har nemlig også meldt positivt tilbage. Måske skal man overveje, om der 
skal laves posters ligesom til specialereceptionen (hvilket vil betyde, at arrange-
mentet skal ligge et par dage efter afleveringsfristen), for at få lidt mere struktur 
på receptionen. 

 (referatuddrag, SN-møde juni 2022) 
 
Afdelingsleder formulerer en invitation til bachelorreceptionen på baggrund af stu-
dienævnets drøftelse. 
 
 
11. Diversitet i undervisning og pensum (drøftelse) 
Det gamle studienævns beslutning præsenteres af SN-forpersonen, og det nye studienævn 
drøfter, om der skal sættes nye initiativer i gang. 
Studienævnets medlemmer bedes som forberedelse til mødet læse referatets punkt 4 fra 
SN-mødet i december (se bilag) 
 
Bilag 
Bilag 11 Godkendt referat studienævnsmøde teologi 14. december 2022 
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12. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter og/eller gennemgår listen med forslag til kommende dagsor-
denspunkter: 
 
Studienævnets egne faste dagsordenspunkter: 
 

Initiativ Tidspunkt 
Status på §1a (orienteringspunkt ang. optag) 
 

Februar  

Status på §1a: eksamen, optag, vejledningsbehov og trivsel (UVAEKA 
skaffer tal på beståede kurser). Evt. besøg af relevante undervisere. 
 

 
April  

Undervisningsmiljøvurdering (behandles sammen med årlig status): Stu-
dienævnet følger op på evt. egne indsatsområder 

April/Maj 

Mødedatoer i efteråret fastlægges Maj 
 

Drøftelse af Survey til specialeevaluering og bachelorevaluering Maj 
 

Social trivsel 
 

Juni 

Drøftelse af resultat af speciale- og bachelorprojektevaluering 
 

August  

Organisationernes dag August 
Studiestartsevaluering 
 

Oktober  

Status på §1a: eksamen, optag, vejledningsbehov og trivsel (UVAEKA 
skaffer tal på beståede kurser). 
Evt. besøg af relevante undervisere. 
 

Oktober 

Mødedatoer for foråret fastlægges November  
 

Evaluering af BA. Teologi (efter møder/surveys med studerende på 7. se-
mester) 
 

November/december 
(2022/23) 
 

Studievejlederne gennemgår forårets kalender i studievejledningen 
 

December 
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Studienævnets dagsordenspunkter 2023: 
 

Initiativ Tidspunkt 
 

status 

Ang. tal for sagsbehandlingen (se ref. juni 
2022) 

F23 
 

Flyttet til F23 fordi 
formatet skal gen-
tænkes, hvis det skal 
dagsordenssættes 

Mentorinitiativet (under punktet Social triv-
sel) 
Se referat fra oktober 2022. 
Studienævnet genbesøger initiativet ved års-
skiftet og skriver det ind i tutoropslaget som 
en separat opgave, at man kan melde sig 
som mentor. 
 

Februar 2023 Dagsordenssat i fe-
bruar 

Format på bachelorreception (se ref. maj 2022) 
 

Februar 2023 Dagsordenssat i fe-
bruar 

Diversitet: Det gamle studienævns beslutning 
præsenteres, og det nye studienævn drøfter, om 
der skal sættes nye initiativer i gang. 

Februar 2023 Dagsordenssat i fe-
bruar 

 
 
 
13. Eventuelt 
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