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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på godkendt referat

3.

Studie nævnet for Teolog i
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Ref: TBA

Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
3.2 Meddelelser v/ studieleder
3.3 Orientering v/ studieadministrationen
3.4 Nyt fra studievejlederne
3.5 Nyt fra de studerende
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4.

Drøftelsespunkter
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
4.2 Fokusgruppeinterviews på bacheloruddannelsen i teologi
4.3 Mulighed for at indhente information om ledige dimittender

5.

Beslutningspunkter
5.1 Studieordningsændringer til 2021
5.2 Teologisk feltstudie, 8. semester på Bacheloruddannelsen i
teologi 2018
5.3 Mødeplan for F20

6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende
studienævnsmøder

7.

Evt.
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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 godkendt referat fra mødet den 28. oktober 2020.
Bilag:
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmøde studienævnet for teologi 28. oktober
2020

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.3

Orientering v/ studieadministrationen
Nyhedsbrev Arts Studier november 2020

3.4

Nyt fra studievejlederne

3.5

Nyt fra de studerende

4.
4.1

Drøftelsespunkter
Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Studienævnet følger op og gør status på de trivselsinitiativer, som blev
drøftet på Studienævnsmødet den 28. oktober (se referat 28. oktober punkt
4.1.1).
4.1.2 Der følges op på initiativet vedr. skillevægge i Axis Mundi
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4.2

Fokusgruppeinterviews på bacheloruddannelsen i teologi
På Studienævnsmødet den 28. oktober besluttede medlemmerne, at der på
dette møde skal følges op på beslutningen om at lave fokusgruppeinterviews
med frafaldne studerende på. 2. og 3. studieår.
Punktet er en del af Studienævnets arbejde med initiativer fra handleplanerne
fra 2020.
KØ orienterer om status på processen.

4.3

Mulighed for at indhente information om ledige dimittender
På Studienævnsmødet den 28. oktober besluttede medlemmerne, at der på
dette møde skal følges op på idéen om at undersøge, hvorfor tidligere teologistuderende er ledige. Punktet er en del af Studienævnets arbejde med initiativer fra handleplanerne fra 2020.
KØ gør status på processen med at kontakte alle dimittender med henblik på at
finde ud af, hvem der er ledige og hvorfor.

5. Beslutningspunkter
5.1 Studieordningsændringer til 2021
Studienævnet godkender og indstiller studieordningsændringer.
Ændringerne sendes til godkendelse i dekanatet.
Der er mulighed for at ønske ændringer til KA Diakoni og KA Teologi, da begge
uddannelser har haft fuldt gennemløb. Studienævnet har dog ved tidligere lejlighed besluttet, at de ønsker at udsætte ændringer på Diakoni, da der arbejdes
på en større revision af studieordningen.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender og indstiller studieordningsændringer.

AARHUS
UNIVERSITET

Side 4/4

5.2

Teologisk feltstudie, 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi
2018
Studienævnet drøfter og godkender model 3 for 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi (2018)
Forslag til beslutning
Studienævnet godkender model 3
Bilag:
Bilag 5.2: Endeligt forslag. Kvartersstruktur på 8. semester

5.3

6.

Mødeplan for F20
Studienævnet fastlægger mødedatoer for F20

Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
Studienævnet drøfter, hvilke punkter der skal på dagsordenen til de kommende
møder.
Bilag:
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - november

7.

Evt.

