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Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på godkendt referat

3. Orienteringspunkter
3.1
Orientering v/
studienævnsformanden

Drøftelser og beslutninger
Studienævnet godkendte dagsordenen men med en enkelt revision af sagsfremstillingen til
punkt 4.2, hvor drøftelsen gøres mere åben frem for at aftale proces og beslutning.
Der var ikke yderligere opfølgning til det godkendte referat.

Opfølgning

3.1 Ulrik Nissen (UN) orienterede:
Religionsvidenskab og Teologi er blevet enige om at dele udgifterne til skillevæggene. Kirstine
Ørnsholt (KØ) har bestilt dem.
Der er sat undervisere på de forløb, som udbydes i E21. UN orienterede herom. Studienævnet
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drøftede prioriteringen af de aktuelle emnefag (to fag er i spil: ”Kierkegaard,
eksistenstænkning og livskriser” og ”Gudbilledlighed og skabelsesansvar”). Studienævnet
vurderede, at begge fag lød meget spændende, men da Kierkegaardfaget adskiller sig mest
fra de fag den pågældende årgang ellers har mødt i deres uddannelsesforløb, indstillede
studienævnet til, at dette fag prioriteres.
UN orienterede kort om rapporten og dataarket om forårets online undervisning på
AU og evaluering af det (se bilagsmaterialet). Der er lavet en større undersøgelse på hele AU
vedr. effekterne af onlineundervisning, og studienævnet besluttede, at rapporterne skal
behandles i forbindelse med undervisningsevalueringerne på studienævnets januar- eller
februarmøde med henblik på at bruge materialet som afsæt til en drøftelse af, hvad der skal
være særlig opmærksomhed på til foråret.
KØ orienterede om, at Kandidatuddannelsen i Diakoni har fået godkendt, at de kan få en
uddannelsestjekker (ligesom bacheloruddannelserne). Via Uddannelsestjekkeren kan
kommende nye studerende tjekke, om de er på vej i den rigtige retning med deres
forestående uddannelsesvalg. KØ samarbejder i øjeblikket med fagkoordinator Jakob Egeris
Thorsen om projektet, og vil i den forbindelse også kontakte studievejledningen. Planen er at
uddannelsestjekkeren skal være klar til det kommende optag.

3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.2 Liselotte Malmgart (LM) orienterede:
Pga. nedlukningen af AU træder nødstudieordningerne i kraft.
På Diakoni er der givet en dispensation til, at den mundtlige eksamen i ”Organisation og
ledelse” i uge 51 bevares som en fysisk eksamen, fordi det ikke var muligt at varsle de
studerende om omlægningen til en skriftlig eksamen i rette tid.
På Teologi er der flere eksaminer, der kræver nødstudieordninger (som jo er udarbejdet), og
man er ved at finde løsninger for, hvordan eksaminerne i bestemte fag kan afvikles bedst
muligt inden for disse rammer.
Derudover gjorde LM opmærksom på, at de fleste studerende på 1. semester ikke har prøvet
eksaminer på universitetet eller på zoom før, hvorfor det vil være godt med ekstra
opmærksomhed på disse studerende.
Det er ikke muligt for de studerende at komme ind på universitetet under nedlukningen, så
derfor kan man heller ikke bruge universitetets lokaler i forbindelse med eksaminer, hvis man
fx har en dårlig internetforbindelse derhjemme.
Studienævnet aftalte, at afdelingen skal være opmærksomme på, om der er behov for
yderligere orientering og vejledning i forbindelse med eksamen om eksamen til både
undervisere og studerende.

UN
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Studienævnets medlemmer spurgte LM til, hvordan man kan få adgang til materiale, som kun
kan erhverves via bibliotekerne. KM fortalte at bibliotekerne har åbent for ind- og udlån, men
kun via Det kongelige bibliotek. Der er en udfordring med det materiale, som allerede står på
semesterhylderne, LM følger op med bibliotekerne.

3.3

Orientering v/
studieadministrationen

LM

3.3 Trine Bjerregaard Andersen (TBA) orienterede:
Nyhedsbrevet fra Arts Studier (november) er tilgængeligt på hjemmesiden, og blev
gennemgået med mulighed for spørgsmål.
Planen for turnusevalueringer for 2021 er fastlagt, der må dog tages forbehold for ændringer i
de kommende år altså fra 2022 og frem. Efter planen skal KA Diakoni, KA Teologi og BA
Teologi uddannelsesevalueres i 2022.
Valgresultat: TBA gennemgik rækkefølgen af suppleanterne. På KS teologi har flere
suppleanter fået lige mange stemmer og derfor skal der foretages en lodtrækning om
rækkefølgen. Anton kontakter den kommende repræsentant KS Teologi med henblik på at
aftale, at lodtrækning kan foregå på studienævnets konstituerende møde i januar.

3.4

Nyt fra studievejlederne

3.4 Studievejledningen orienterede:
Studievejledningen oplever fortsat frustrationer over coronasituationen, men flere studerende
melder også ind, at det går fint omstændighederne taget i betragtning.
Studievejledningen har modtager positive tilbagemeldinger på initiativet ”Teologer traver
sammen”, herunder på undervisernes engagement.
Studievejledningen har modtaget en del henvendelser fra studerende, som gerne vil læse
teologi, men afholdes fra det pga. sprogfagene og frafaldsprocenten.
KØ henviste til, at uddannelsestjekkeren måske kan bruges som redskab ift.
forventningsafstemning til sprogfagene.
UN bemærkede, at sprog er en stor del af teologistudiet, men at afdelingen er opmærksom på
at støtte de studerende her, så de ikke bliver for overvældede.

3.5

Nyt fra de studerende

3.5 De studerende orienterede
De studerende er kede af nedlukningen, og at det går ud over deres eksaminer. De har
desuden haft oplevelsen af, at beslutningen om nødstudieordningerne (af flere årsager) blev
hastet igennem i studienævnet i efteråret og indstiller derfor til, at der sættes mere tid af til
drøftelsen på næste semester og til selve beslutningspunktet på det aktuelle
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studienævnsmøde, hvis det bliver relevant. De studerende ønskede, at drøftelsen i
studienævnet lægges så tidligt som muligt.
Studienævnet aftalte, at det nye studienævn kan tage nogle generelle drøftelser af
omlægninger af eksaminer tidligt i det kommende semester.
TBA sætter dette ind i bilag 6

4.

TBA

Drøftelsespunkter

4.1 Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Evaluering af trivselsinitiativer

4.1Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Evaluering af trivselsinitiativer
Der har været overraskende stor tilslutning til initiativet ”Teologer traver sammen”.
Der afholdte walk and talks er også gået godt. Der har været forskellige deltagere på de fleste
walk and talks, så det virker til, at initiativet er nået bredt ud, og at det bidrager positivt til det
sociale studiemiljø/trivslen.
Der holdes en pause i eksamensperioden, men i februar/marts vil det være oplagt at
planlægge noget igen.
Kirstine Helboe Johansen (KHJ) bemærkede, at walk and talks er en lavthængende frugt, som
ikke kræver så meget af underviseren, og at det er hyggeligt at deltage.

4.1.2 Social integration af årgang 2020
som følge af studiestart under covid-19pandemien

4.1.2 Social integration af årgang 2020 som følge af studiestart unde covid-19-pandemien
Studienævnet var enige om, at det er svært at planlægge nye studiestartsinitiativer pga. den
nuværende coronasituation, men at zoom evt. kan bruges til at skabe en form for samhørighed
og give faglige input m.v. Da det er hurtigt at sætte arrangementer op i zoom, aftalte
studienævnet at vente med at beslutte noget til januar måned.

4.2 Mulighed for at indhente
information om ledige dimittender

4.2Mulighed for at indhente information om ledige dimittender
På studienævnsmødet den 27. november drøftede studienævnets medlemmer muligheden
for at kontakte ledige dimittender. Da det viser sig, at man ikke kan udsøge de ledige fra den
samlede gruppe af dimittender fra de seneste 3 år, besluttede studienævnet at UN og KØ på
indeværende møde skulle præsenterer et udkast til de spørgsmål, som kan stilles til de ledige
dimittender. Inden dette møde har studienævnets medlemmer endvidere forberedt en
drøftelse af, hvilke spørgsmål det kan være relevant at stille til hele gruppen af dimittender,
som alligevel kontaktes.
KØ præsenterede indledningsvist et udkast til de spørgsmål, som kan stilles til både den
samlede gruppe af dimittender og til de ledige dimittender.
Studienævnet drøftede dernæst de præsenterede spørgsmål samt andre mulige spørgsmål
og aftalte, at KØ arbejder videre med studienævnets input og tager det med i surveyformat til

KHJ

KØ, KHJ
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et kommende studienævnsmøde. KHJ tilbød at sparre med KØ om udformningen.

4.3 Undervisning i F21

5. Beslutningspunkter
Der er ingen beslutningspunkter på
dagsordenen

4.3Undervisning i F21
UN orienterede: De fleste udbud bliver i et blended format. Derudover bliver nogle udbud
udelukkende med fysisk fremmøde, mens andre tilrettelægges sådan, at det ene hold møder
ind fysisk og det andet holder har onlineundervisning. Nogle få forløb bliver udelukkende
undervist online (Græsk 2, Latin 3, Studium Generale og et ER KA-forløb).

-

6.

Forslag til dagsordenspunkter til
kommende studienævnsmøder

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
Studienævnet gennemgik og opdaterede bilag 6 og havde ikke forslag til yderligere
dagsordenspunkter

7.

Evt.

Studienævnet drøftede det ordinære og det konstituerende møde den 27. januar:
Studienævnet aftalte, at både afgående og nye medlemmer deltager i det ordinære møde. Til
det konstituerende møde deltager de nye studienævnsmedlemmer.
Det er vigtigt, at de nye medlemmer medbringer deres opdaterede kalendere.
TBA tjekker, om der kan trækkes en samlet/flettet kalender ud af systemet
Studienævnsseminaret i maj måned skal desuden fastlægges.
Studienævnet tager ikke ud og spiser efter januarmødet, som der ellers er tradition for.

TBA
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