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Mødedato: 25. januar 2023, kl. 15:00-16:00 
Mødested: Nobelparken, bygning 1451, lokale 515 
Mødeemne: Studienævnsmøde for afdeling for teologi 
 
Deltagere:  
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson og afdelingsleder), Jakob Ege-
ris Thorsen  
 
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), Søren Schrøder (stude-
rende og kommende SN-medlem), Elisabeth Roland Christensen (studerende og kom-
mende SN-medlem)  
Fraværende: René Falkenberg (VIP-medlem), Liselotte Malmgart (studieleder) 

1. Godkendelse af dagsorden  
SN godkendte dagsordenen til dagens møde. 
 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
Der var ikke opfølgende punkter fra det godkendte referat fra SN-mødet den 14. de-
cember 2022. 
 
 
3. Meddelelser/orienteringer fra 
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
Der var ikke nyt fra UFA 
 

• tal for sagsbehandlingen (se bilag 3.1.1 Tal for sagsbehandlingen under studie-
nævnet for TEO december 2022) 

SN drøftede muligheden for at sammenligne tallene på tværs af år. Kirstine Helboe Jo-
hansen kontakter SNUK med henblik på nærmere aftale og koordinering af dette. 
 

• Uddannelsesevaluering:  
Handleplaner for både BA og KA teologi 2022 er godkendt i dekanatet.  
Disse handleplaner tages frem igen, når der laves årlig status til foråret, og der skal ar-
bejdes videre med initiativerne fra dem. 
 

• Fernisering 

Der holdes fernisering 2. februar som et semesterstartsarrangement. 
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• Kathrine Svejstrup orienterede om, at 24 studerende fra teologi har fået ad-
gang til et af AU’s gratis sprogkurser, ca. 20 af disse tager tyskkurser. 
 

 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Der var ikke indkommet meddelelser fra studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
Nyhedsbrev Arts Studier fra januar er online. Overskrifterne fra nyhedsbrevet er: 

• Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU 
• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 
• Studerende med funktionsnedsættelser 
• Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen 

 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
Studievejledningen orienterede om, hvilke temaer/sager der fylder i øjeblikket: 

• Der holdes U-days 23. februar. 
• Der er nye koncepter i støbeskeen: 2. semester BA og 2. semester KA. SN vil få 

mere information i løbet af foråret. 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
De studerende fulgte op på seneste nyt ang. forskønnelsen af Axis Mundi. 
 
De studerende har haft kontakt med teologisk forening ang. muligheden for, at de kan 
bidrage til festudvalgets arbejde, fx med bemanding til fester m.v. Teologisk forening 
var positive ift. dette initiativ. 
 
 
4. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning  
Efter hvert semester skal undervisningsevalueringerne behandles i SN på baggrund af 
sammenfatninger af slutevalueringer på fagniveau, jf. IKS’ Evalueringspolitik 
 
På baggrund af undervisningsevalueringerne for E22 skulle SN: 

1. drøfte slutevalueringerne (herunder sammenfatningerne) fra de enkelte kur-
susevalueringer og identificere best practise 

2. drøfte og beslutte, hvilke konkrete elementer, der skal arbejdes med på de en-
kelte uddannelser og på tværs af uddannelserne under SN 

3. drøfte, om der er evalueringsresultater, som tydeligt understøtter eller udfor-
drer fokuspunkterne for god undervisning (se nedenfor) 

 
På SN Teologi er der aftalt følgende fokuspunkter i forhold til undervisning: 

1. God og respektfuld tone/adfærd mellem studerende indbyrdes og mellem stu-
derende og undervisere 

2. Øget brug af Brightspace som kommunikationsværktøj 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
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3. Øget didaktisk innovation fx ekskursioner, nye former for IT og flipped class-
room 

4. Øget feedback i undervisningen 
 
Som bilag til punktet havde studienævnet fået udleveret slutevalueringerne (herunder 
sammenfatningerne) fra de enkelte kursusevalueringer. 
 
Studienævnet drøftede evalueringerne uddannelse for uddannelse: 
 
Bacheloruddannelsen i teologi 
Der har været en del kommentarer ang. for stort pensum og travlhed i flere fag.  
Derudover viser kommentarerne, at mange studerende har udfordringer med at forstå 
de faglige mål.  
 
7. semester opleves generelt som meget presset. 
 
Overordnet set, scorer kurserne rigtig godt i evalueringerne.  
 
Studienævnet drøftede nogle af de problematikker, der ses på bestemte fag i evaluerin-
gerne.  
 
Studienævnet drøftede følgende eksempler på best practice-initiativer fra evaluerin-
gerne, og opfordrede til, at der arbejdes med initiativerne på tværs af fag og uddannel-
ser på afdelingen:  

- Læsevejledende spørgsmål kommenteres positivt i evalueringerne. 
- Tydeliggørelse af mål med hvert modul 

 
 
Kandidatuddannelsen i teologi 
Studienævnet drøftede udfordringer på 3. semester og forholdet mellem det speciale-
forberedende forløb og specialet. 
Der rejste sig desuden en drøftelse af format og betydning af ekskursioner, som efter-
spørges af flere studerende.  
 
Studienævnet drøftede følgende eksempler på best practice fra evalueringerne, og op-
fordrede til, at der arbejdes med dette på tværs af fag og uddannelser på afdelingen:  
 

• Det ser ud til at fag, som undervisere har passion for og er inden for undervi-
serens eget aktuelle forskningsfelt skaber god dynamik i fagene.  

• Når de studerende giver hinanden peer feedback i forbindelse med portfolio-
eksamen, så får de kvalificeret feedback fra underviseren. Dette initiativ mel-
der de studerende positivt tilbage på. 
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Kandidatuddannelsen i diakoni 
Evalueringerne ligger over Arts-gennemsnittet, og generelt er evalueringerne positive. 
Evalueringerne viser nogle udfordringer, som der er opmærksomhed på. 
Studienævnsforpersonen gjorde opmærksom på at uddannelsen snart lukkes, og at der 
har været sidste undervisningsudbud på fagene på 1. semester. 
 
Næste skridt 
Studienævnets drøftelse går videre til Studieleder via referatet fra mødet og behandles 
desuden på næstkommende afdelingsmøde. 
Afdelingsleder/SN-forperson samler desuden studienævnets drøftelser i et opsumme-
rende evalueringsnotat, som SN får til orientering på det kommende SN-møde. 
 
 
5. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Listen med dagsordenspunkter skulle drøftes og gøres klar til overlevering til det nye 
studienævm. Studienævnet havde fået udleveret listen som bilag. 
Studienævnet gennemgik og drøftede listen kort og godkendte, at den kan gives videre 
til det nye nævn. 
 
 
6. Eventuelt 
På uddannelsesevalueringen blev muligheden for at indføre valgfag på kandidatuddan-
nelsen drøftet, og et af de afgående SN-medlemmer hejste et flag for, at denne drøf-
telse tages videre af det nye studienævn. 
Kirstine Helboe Johansen gjorde opmærksom på, at der vil blive kigget på dette i for-
bindelse med en kommende studieordningsrevision. 
 
Kirstine Helboe Johansen sluttede mødet med at takke det gamle studienævn for deres 
arbejde i det forgangne år. 
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