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Møde den: 28. oktober 2020 kl. 13:00-15:30
Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65346750331
Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på godkendt referat

3.

Studie nævnet for Teolog i
Dato: 28. okto ber 2020 2020
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
3.6 Valg på AU
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4.

Drøftelsespunkter
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
4.2 Vejledning på bachelorprojekt
4.3 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for Teologi
4.4 De studerendes forslag til valgfag
4.5 Fokusgruppeinterviews på bacheloruddannelsen i teologi
4.6 Mulighed for at indhente information om ledige dimittender

5.

Beslutningspunkter
5.1 Behandling af nødstudieordninger vintereksamen
2020/2021 (beslutningspunkt)
5.2 Teologisk feltstudie, 8. semester på Bacheloruddannelsen i
teologi 2018

6.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende
studienævnsmøder

7.

Evt.

Tlf.: +45 8715 0000
Stu diecenter.arts. aar hu s@au.dk
www. au.
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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 referat fra mødet den 23. september 2020.
Bilag:
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmøde studienævnet for teologi 23. september 2020

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.3

Orientering v/ studieadministrationen
Nyhedsbrev Arts Studier oktober 2020
Status på model 3 for 8. semester på teologis bacheloruddannelse
Eventuelle studieordningsændringer til 2021 (punkt til novembermøde?)

3.4

Nyt fra studievejlederne

3.5

Nyt fra de studerende

3.6

Valg på AU
- SN’s forpersoner og de listeansvarlige gør status

4.
4.1

Drøftelsespunkter
Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Studienævnet drøfter trivsel under de rammer, som er sat pga. COVID-19.
Spørgsmål til drøftelse vil bl.a. være
- Hvordan påvirker coronasituationen den sociale trivsel?
- Hvad kan vi gøre for at styrke den sociale trivsel?
4.1.2 Der følges op på initiativet vedr. skillevægge i Axis Mundi
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4.2

Vejledning på bachelorprojekt
På studienævnsmødet den 23. september blev det besluttet, at nævnet på indeværende møde skal drøfte vejledning på bachelorprojektet, da nogle studerende
bl.a. er i tvivl om og utilfredse med rammerne for udbuddet og for vejledningen.
Bilag:
Referat fra 25. juni 2019 kan findes på hjemmesiden:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/tidligere-dagsordner-og-referater/
Referat fra 19. august 2019 kan findes på hjemmesiden:
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Teologi/Godkendt_referat_studienaevnsmoede_teologi_19._august_2019.pdf

4.3

Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for Teologi
Opsamling på punktet vedr. tal for sagsbehandling fra studienævnsmødet 23.
september 2020. Studienævnet har ønsket information om, hvor mange sager
der er blevet behandlet administrativt, og hvor mange der har været i FU.
Bilag:
Bilag 4.3.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO august 2020
Bilag 4.3.2 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO september
2020
Bilag 4.3.3 Handout om SNUKs arbejde 2019

4.4

De studerendes forslag til valgfag
På Studienævnsmødet den 23. september blev det besluttet, at de studerendes
forslag til emner til valgfag skal behandles på studienævnsmøderne hvert år i
hhv. oktober og april.
Studienævnet drøfter de indhentede forslag.
Bilag:
Eftersendes

4.5

Fokusgruppeinterviews på bacheloruddannelsen i teologi
På Studienævnsmødet den 23. september 2020 besluttede medlemmerne, at
der på dette møde skal følges op på idéen om at lave fokusgruppeinterviews
med studerende på bacheloruddannelsen for at opnå mere viden om det store
frafald på 2. og 3. studieår. Punktet er en del af Studienævnets arbejde med initiativer fra handleplanerne fra 2020.
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4.6

Mulighed for at indhente information om ledige dimittender
På Studienævnsmødet den 23. september 2020 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.

5. Beslutningspunkter
5.1 Behandling af nødstudieordninger vintereksamen 2020/2021 (beslutningspunkt)
Afdelingsleder og SN-forpersonskab er blevet bedt om, at udarbejde en plan
for, hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på campus i vinteren 2020/2021.
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til zoom, hvis vi får behov for en plan B til vinter. Tilsvarende er plan B for
skriftlige tilsynsprøver de korte bundne hjemmeopgaver, som blev afprøvet i
sommer. Mundtlige eksaminer i fag, hvor de faglige mål indeholder mundtlighed, omlægges til mundtlige zoomeksaminer.
Afdelingsleder og SN-forpersonskab har i samarbejde med medarbejdergruppen ud fra disse udgangspunkter samt erfaringer fra foråret udarbejdet en plan
for omlægning af eksaminerne, som SN bedes behandle og indstille til godkendelse i studienævnet. Forslaget til omlægningen på Afdeling for teologi følger i
høj grad uddannelsesledelsens beslutning/udgangspunkt – en enkelt eksamen,
Organisation og ledelse på Diakoni, er omlagt til en bunden skriftlig hjemmeopgave.
Forslag til beslutning:
SN godkender oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger for
bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi samt kandidatuddannelsen i diakoni.
Bilag 5.1.1 Samlet oversigt over omlægning af prøver V20-21 - teologi
Bilag 5.1.2 Nødstudieordninger teologi og diakoni v. 2020-2021
Bilag 5.1.3 Procesplan for omlægning af eksamener V20 - ekstern
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5.2

Teologisk feltstudie, 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi
2018
Studienævnet drøfter model 3 for 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi
(2018)
Forslag til beslutning
Studienævnet godkender model 3
Bilag:
Bilag 5.2: Model 3 for 8. semester Teo BA

6.

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 - oktober

7.

Evt.

