Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Trine Bjerregaard Andersen
Dato: 10. april 2019
Varighed: 14:00-16:00

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (UN) (studienævnsformand – SN VIP), René
Falkenberg (RF) (SN VIP), Niels Christian Hviid Gade (NCHG) (næstformand – SN
studenterrepræsentant), Nikolaj Vium (NV) (SN studenterrepræsentant), Mikael
Brorson (MB) (SN studenterrepræsentant), Terkel Rørkær Sigh
(TRS)(uddannelseskonsulent), Simon Balle (SB) (afdelingskoordinator), Camilla Mark
Thygesen (CMT) (SNUK) Trine Bjerregaard Andersen (TBA) (sekretær)
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart (LM) (studieleder), Kirstine Helboe
Johansen (KHJ) (SN VIP), Ida Høyrup (IH) (studievejleder), Emilie Blåberg
Westergaard (EMW) (studievejleder)

Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

SN godkendte dagsordenen.
Fotografiet under punkt 3.5.1 skal tages til Afdelingens facebookside
(og ikke studienævnets som anført)

Punkt 2. Godkendelse af referat (14:05-14:10)

Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse til punkt 3.5

Opfølgning på og godkendelse af referat af ordinært SNmøde d. 27. marts 2019

Opfølgning

”Fagrådet opfordrer til, at de studerende deltager i
rekrutteringsprocessen mhp. de planlagte oplæg på højskolerne”
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Punkt 3.

3.1

Orienteringspunkter (14:10-14:30)

UN orienterede kort om de nye datapakker og uddelte

3.1 Orientering v/ studienævnsformanden, herunder

indikatoroverblikket. SN bemærkede det flotte resultat for

3.2 Meddelelser v/ studieleder

førsteårsfrafald på Bacheloruddannelsen i teologi samt de mange

3.3 Orientering v/ studieadministrationen

grønne indikatorer på både BA og KA i teologi.

3.4 Nyt fra studievejlederne

Ledigheden på Kandidatuddannelsen i teologi er faldet de seneste år,

3.5 Nyt fra de studerende

men er stadig rød. Ledighed er en udfordring også ift.
dimensioneringen af teologi, da det kan fungere som et politisk
argument for at bevare dimensioneringen af teologi.
På Kandidatuddannelsen i diakoni er er der en udfordring ift.
førsteårsfrafald, som muligvis kan hænge sammen med den
sammensatte studenterpopulation. Der skal være en
opmærksomhed på dette, især fordi førsteårsfrafaldet har været
stigende de seneste år. Derudover er der en udfordring med antallet
af optjente ECTS samt studieintensiteten på diakoni.
Datapakkerne behandles på SN-mødet 27. maj.

UN/Studienæv
net/Fagkoordi
nator Diakoni

UN orienterede om kvote2-optaget for 2019: På teologi ligger
ansøgertallet på niveau med sidste år.
UN orienterede om mødet med Aftagerpanelet for teologi, som blev
afholdt 2. april: Det mest interessante ift. SN var drøftelsen af
muligheden for at etablere en konference i samarbejde med
stifterne. Idéen er at lave en slags årlig konference (mødested
mellem stifterne og teologiuddannelsen, herunder både nuværende
studerende og alumner). Det blev besluttet, at der skal nedsættes
en arbejdsgruppe, hvori studerende også deltager.
Der blev ligeledes orienteret om det af kirkeministeriet nedsatte
udvalgs arbejde med præstemangel. Udvalget har stor
opmærksomhed på mulighederne under paragraf 2, herunder
muligheden for en udvidet brug af denne.
Derudover blev det projektorienterede forløb på
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Bacheloruddannelsen i teologi drøftet med Aftagerpanelet: Det
projektorienterede forløb skal tilrettelægges sammen med de parter,
der kan stille rammer til rådighed for dette. Her nedsættes ligeledes
en arbejdsgruppe, der kigger på, hvordan forløbet konkret kan
sættes sammen.
Næste møde med aftagerpanelet er foreløbigt planlagt til torsdag
den 7. november 2019 kl. 10-13.
UN orienterede kort om det planlagte møde med
censorformandsskaber den 6. maj 2019. Der er udsendt en foreløbig
dagsorden til censorformandsskabet, som kommer med input. Hele
SN er inviteret til mødet.
3.2
TRS orienterede:
Der er etableret en arbejdsgruppe på universitetsniveau, som
arbejder på en bæredygtighedsstrategi for hele universitetet. Inden
sommer sendes der mere information ud om tiltaget.
Der er afholdt møde vedr. udvekslingsaftaler. Det blev aftalt, at
studievejledningen vil sætte ind for at kommunikere yderligere om
mulighederne for udvekslingsaftaler.
3.3
TBA orienterede kort om nyhedsbrevet fra Arts studier, herunder de
to bilag.
I april/maj igangsættes processen for udarbejdelse af nye
studieordninger, men der er ingen undervejs på Afdeling for teologi.
Studerende på Diakoni kunne i 2017 følge det specialeforberedende
profilvalgfag på RV som valgfag på 3. semester. Dette fag findes
ikke mere, hvorfor de nu kan vælge mellem Projektorienteret forløb
på Diakoni og det specialeforberedende forløb på teologi, jf.
beslutningen på SN’s martsmøde.
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3.4
TBA orienterede på vegne af studievejledningen:
Studievejledningens kommende arrangement ”Karriereveje” afholdes
24. april og invitationer er sendt ud til alle teologistuderende.
Dog er den primære målgruppe de kandidatstuderende. De får til
arrangementet besøg af en museumsformidler, en nyindsat præst,
en funktionspræst og en ph.d.
Studievejledningen får stadig mange henvendelser fra kommende
studerende, det har interesse i at læse teologi, men også et par
stykker som er interesserede i Kandidatuddannelsen i diakoni.
Desuden får studievejledningen stadig henvendelser fra folk, der
ønsker at blive præst hurtigt. Disse henvendelser sendes oftest
videre til UN. Der er ansat en ny studievejleder og oplæringen er i
fuld gang.
3.5
De studerede vil gerne drøfte muligheden for individuel
bachelorvejledning snarest.

UN

Figenbladet er udkommet (samarbejde mellem teologi,
religionsvidenskab og arabisk- og islamstudier). Bladet drives af
frivillige kræfter.
Studienævnets facebookside:
Det er studenterrepræsentanternes hensigt at begynde at bruge
siden mere aktivt. Det skal drøftes, hvordan den kan bruges. SNUK

SNUK

følger op.
Punkt 4

4.4.1

Drøftelsespunkter (14:30-15:10)

SB orienterede om baggrunden for og formålet med de to årshjul

4.1 Social trivsel – ”det gode studiemiljø”
Det blev på decembermødet besluttet, at punktet er
fast dagsordenspunkt også i F19

samt forslaget til arbejdsgangen for den faglige dag i april.

4.1.1

Afdelingens årshjul

UN orienterede om den faglige dag: Tidligere har der har været et
fast arrangement (faglig dag) på Teologi – dengang var idéen, at
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4.1.2

Design for Whiteboard til Axis Mundi præsenteres

man på tværs af årgange samledes og drøftede nogle faglige eller
uddannelsesmæssige emner. Der var desuden inviteret forskellige

4.2 Forslag til emner til valgfag (Teologi BA) + Aktuelle og

oplægsholdere.

Centrale emnefag (Teologi KA) + evt. kernefag (Teologi

På Teologi på KU har de pt. et lignende tiltag.

KA)

SN var enige om at støtte op om en faglig dag på Afdeling for teologi
og godkendte udkastet i bilag 4.1.1C

4.3 Idébank til udbud til bachelorprojekt

Til september lægges programmet fast.

4.4 Heldagsseminaret på kaløvig

SB præsenterede de to årshjul.

4.5 Årlig status: Status på sidste års handleplaner

SN godkendte de to udkast, og at det ene årshjul deles online og i
fysiske udgaver (fx plakater)

UN

SB

4.1.2
Den foreliggende løsning til et whiteboarddesign blev præsenteret.
Det bliver op til foreningerne selv at skrive arrangementer på.
SN støttede op om forslaget, og afdelingen vil gerne finansiere
tiltaget under de præsenterede forudsætninger (ca. 8.045kr. –
tavlen bliver 120*180 cm.)

UN/NCHG

4.2 og 4.3
Studenterrepræsentanterne har indsamlet forslag fra de studerende.
Forslagene blev delt ud på mødet og eftersendt elektronisk.
UN tager forslagene med videre til lærerkollegiet, som vil lade sig
inspirere af dem, når udbuddene skal fastlægges. SN skal tage
stilling til faglig spredning m.v., når udbuddene kommer tilbage fra
underviserne.
SN udtrykte undren over, at der ikke er nogen aktuelle emner på
listen, hvilket ellers er en del af århusteologiens profil.
UN takkede afslutningsvist for input og vil tage dem med i det videre

UN

arbejde.
SN besluttede at tage processen for indsamling af forslag til udbud
op til drøftelse ved en senere lejlighed.
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4.4
UN uddelte udkast til program for heldagsseminaret på kaløvig.
Det blev besluttet, at de deltagere, der skal køre med en bil fra AU
møder op kl. 8.
SN drøftede programmet og justerede og konkretiserede punkterne.
Det blev desuden besluttet, at SN inviteres til et møde af 1 times

SB

varighed umiddelbart efter påske med henblik på at fastsætte det
endelige program samt deltagerlisten.

4.5
Handleplanerne fra 2018 er sendt til SN til orientering, og der samles
op på dem på kaløvigseminaret.
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Punkt 5

5.1

Beslutningspunkter (15:10-15:50)

SN drøftede kort evalueringerne af det projektorienterede forløb og

5.1 Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelse og

noterede sig bl.a. det lave antal respondenter, samt at de

beslutningspunkt) (de studerendes evaluering og

studerendes oplevelse af 3. semester som forberedende til

projektværternes evaluering) (bilag 5.1.1 – 5.3.5)

specialet kunne være meget bedre. På teologi har ingen
studerende endnu fulgt det specialeforberedende forløb, hvorfor

5.2 Opfølgning på undervisningsevaluering 2018
5.3 Mulighed for, at det projektorienterede forløb på
Kandidatuddannelsen i diakoni (2017-ordning) kan
forhåndsgodkendes til det specialeforberedende forløb på
Kandidatuddannelsen i teologi (2018-ordning).
5.4 Tidspunkt for Studienævnets møde i august
Studienævnet fastlægger tidspunkt for augustmødet

evalueringen af dette punkt for teologis vedkommende gerne
skulle bliver bedre i 2019.
SN fandt ikke, at evalueringerne gav anledning til særlige indsatser.
5.2
På SN-mødet i marts indstillede SN den samlede evalueringsrapport
til godkendelse.
SN besluttede på indeværende møde at udsætte drøftelsen af
fokuspunkter for evaluering til næste SN-møde.
Drøftelsen af overordnede problemstillinger for god undervisning,
med udgangspunkt i evalueringen af DO2, udsættes ligeledes til
næste SN-møde,
5.3
SN beslutter, at UN og evt. 1-2 SN-repræsentanter forbereder
punktet til det kommende SN-møde 27. maj.
5.4
Tidspunktet for augustmødet fastlægges på SN-mødet d. 27. maj.

Punkt 6
Forslag til dagsordenspunkter til kommende

SN besluttede, at individuel vejledning på BA-projekt skal prioriteres
højt og snarest dagsordenssættes.

studienævnsmøder
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Punkt 7
Evt.

Placeringen af Latinundervisningen i den nye studieordning har fået
ros af underviseren.
Derudover var der intet til punktet ”Evt.” og mødet blev hævet.

Ref. TBA
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