Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 16.juni 2015
Til stede: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Jakob Engberg, Søren Jensen
(næstformand), Simon Jylov, Rikke A. Vestergaard (studievejleder), Naja Bisgaard Krogh
(studievejleder), Peter Thuborg (uddannelseskonsulent), Liselotte Malmgart (studieleder), under
”Aftaleskemaer”: Kirsten Strunge Larsen (eksamensadm.), Susanne Vork Svendsen
(studienævnssekretær).
Gæster: Marianne Ping Huang (prodekan for uddannelse, Arts), Aske Dahl Sløk (rådgiver,
dekansekretariatet)
Fraværende med afbud: Julie Bostrup
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat*)
Besøg af prodekan Marianne Ping Huang og rådgiver Aske Dahl Sløk – indledende drøftelse af
”hyrdebrev 2016”
Meddelelser v/studienævnsformanden
Orientering v/studielederen
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra Teolrådet
Dispensationer *)
Aftaleskemaer v/Kirsten Strunge Larsen
Studiestartsprøve*)
Revision af evalueringsskema*)
Arbejdsmarked-muligheder
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 blev flyttet frem som punkt 4. Dagsordenen blev derefter godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Besøg af prodekan Marianne Ping Huang og rådgiver Aske Dahl Sløk – indledende
drøftelse af ”hyrdebrev 2016”

Marianne Ping Huang orienterede kort om baggrunden for besøget samt den videre proces vedr.
kommende ’hyrdebrev’.
Kommende ’hyrdebrev’:
- Ingen revolutionerende tiltag – mest af alt en præcisering af sidste års ’hyrdebrev’.
- Tanken om en længere, sammenhængende specialeperiode vil evt. indgå.
I forbindelse med tanken om en længere, sammenhængende specialeperiode udspandt sig en kort
drøftelse af muligheden for specialeworkshops, bedre sammenhæng mellem 3. og 4. semester på
kandidatuddannelsen samt evt. et fast specialeforberedende ”valgfag” (10 ECTS) på 3. semester.

Marianne Ping Huang oplyste, at der i slutningen af september afholdes et seminar, hvor bl.a.
erfaringsudveksling vedr. handleplaner (i forbindelse med datapakker) kan finde sted, og hvor
prioriterede projekter kan besluttes (også som fællesprojekter).
Ad 4 (nyt). Aftaleskemaer v/Kirsten Strunge Larsen

Kirsten Strunge Larsen fremlagde overvejelser om, hvorvidt aftaleskemaer skal bibeholdes – er der
behov for skemaerne?
Teologi er den eneste uddannelse på Arts, der benytter sådanne aftaleskemaer til frie opgaver.
Efter en kort drøftelse blev der fremsat forslag om, at skemaerne fremover ikke skal afleveres til
eksamensadministrationen. I stedet udarbejdes nye skemaer, som kan være et hjælpemiddel for
vejledere og studerende.
Forslag til sådanne skemaer udarbejdes af studieordnings-arbejdsgruppen, og forslagene
fremlægges på et af de første studienævnsmøder i E15.
Ad 5 (nyt). Meddelelser v/studienævnsformanden

Semesterstartsfest:
René Falkenberg blev foreslået som prædikant (Ulrik Nissen spørger René Falkenberg)
M.h.t. forelæser ved det faglige arrangement blev følgende overvejet:
- et medlem af aftagerpanelet
- den nye Aarhus-biskop
- Anders Stjernhold
- hvis en intern forelæser foretrækkes: Anders-Christian Jacobsen
Simon Jylov eller Søren Jensen sender mailadresser på festudvalgets ”praktiske grise”
Ad 6 (nyt). Orientering v/studielederen

a) FirstClass og Aula lukkes formentlig i september 2016. Muligheden for at etablere en
BlackBoard konference for studienævnet blev kort drøftet. Muligheden eksisterer
tilsyneladende.
b) Strategiske midler: Teologi indgår i et mentorprojekt. Hvis mentorprojektet (for BAstuderende) godkendes i AUs uddannelsesudvalg, vil der være midler til aflønning af et vist
antal timer mentor-timer.
c) Studenterambassadører: Studenterambassadørernes opgave er at give nye/kommende
studerende mulighed for en forventningsafstemning m.h.t. studiet. Studienævnets
studenterrepræsentanter udtrykte interesse for projektet.
Den overordnede hensigt med såvel b) som c) er at mindske frafaldet.
Peter Thuborg kontakter studienævnet, hvis AUs uddannelsesudvalg bevilliger midler til b)
og c).
Ad 7 (nyt). Nyt fra studievejlederne

a) Marie Svane-Christiansen er ansat som ny studenterstudievejleder. Marie SvaneChristiansen deltager i rusarrangementet.
b) Stor tak til Rikke Amalie Vestergaard for indsatsen som studenterstudievejleder
c) Tutorer er nu ansat
Ad 8 (nyt). Nyt fra Teolrådet

Der er nedsat to arbejdsgrupper vedr. biblioteket: den ene arbejdsgruppe arbejder med indretning,
den anden arbejder med udvælgelse af bøger til TEO-læsesalen.

Ad 9 (nyt). Dispensationer *)

Listerne fra 19. maj og 2. juni blev gennemgået.
En enkelt ansøgning om dispensation fra bestemmelsen om, at en studerende skal tilmeldes 30
ECTS pr. semester, blev diskuteret. Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen. Det skal
i svaret til den studerende gøres klart, at der er tale om en usædvanlig situation/usædvanlige
forhold, hvorfor afgørelsen ikke skaber præcedens.
Ad 10. Studiestartsprøve*)

Det fremsendte forslag blev diskuteret og vedtaget.
Ad 11. Revision af evalueringsskema*)
Det fremsendte skema blev drøftet.
Der var enighed om flg. rettelser og tilføjelser:
- Øverst i skemaet skal der tilføjes et tomt felt til fagets titel, underviserens navn og fagets
kompetenceprofil
- Spørgsmål 1 og 13 fjernes
- Hvor svarmulighederne er ”Helt enig”, ”Delvis enig”/”Meget tilfredsstillende”, ”Mere end
tilfredsstillende” osv., tilføjes tal – eksempelvis: ”Helt enig (5)”, ”Delvis enig (4)” osv.
- Spørgsmål 6 ændres til ”Har du deltaget i mere end 85 % af undervisningen?”
Vigtigheden af at de studerende kan besvare skemaet anonymt blev understreget.
Ændringerne indarbejdes, og det nye skema tages op i studienævnet i august.
Formålet med evaluering og evalueringspraksis på teologi skal diskuteres i studienævnet i E15.
Ad 12. Arbejdsmarked-muligheder
Ulrik Nissen har afholdt møde med AU Career.
Følgende spørgsmål blev diskuteret på mødet:
- AU Career har mange gode erhvervsvirksomhedsrettede aktiviteter, men er der mulighed for at
tage højde for, at så mange teologistuderende ansættes i folkekirken?
- Har AU Career mulighed for at lave arbejdsmarkeds-workshops for teologistuderende?
Der blev på studienævnsmødet fremsat forslag om, at AU Career og Præsteforeningen sættes i
forbindelse med hinanden. Ulrik Nissen vil på mødet med aftagerpanelet d. 17. juni undersøge
muligheden.
Studievejlederne kan være formidlere i forhold til AU Career og Præsteforeningens tiltag. AU Career
kan endvidere inviteres til at deltage i studievejledernes ”Kandidater i job”-arrangementer.
Ad 13. Evt
- Næste FU-møde er d. 11. august kl. 9.00
- Næste studienævnsmøde er d. 18. august kl. 13.00 – 16.00
- Studieordningsarbejdsgruppen udgøres af Ulrik Nissen, Søren Jensen, studievejlederne, Else K.
Holt samt Susanne Vork Svendsen. Undervisningsplanlægger Meretha Neubert og
eksamensplanlægger Kirsten Strunge Larsen inddrages, inden første udkast behandles på
studienævnsmøde, i lærergruppen og i Teolrådet.
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