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Til stede: Ulrik Nissen(studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Jakob Engberg, Søren 

Jensen(næstformand), Simon Jylov, Julie Bostrup, Naja Bisgaard Krog(studievejleder), Rikke A. 

Vestergaard (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Susanne Vork Svendsen 

(studienævnssekretær), Lykke Kjerrumgaard Jensen (under punkt 3), Mette Qvist Jensen (under 

punkt 12). 

Fraværende med afbud: Kirsten Strunge Larsen (eksamensadministrationen), Peter Thuborg 

(uddannelseskonsulent) 
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4. Meddelelser v/studienævnsformanden 
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6. Nyt fra studievejlederne 

7. Nyt fra Teolrådet 

8. Dispensationer *) 

9. Uddannelseseftersyn *) 

10. Evalueringsrapport*) 

11. Placering af Obl. PT 

12. KA-studieordning v/Mette Qvist Jensen (kl. 15.00) 

13. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt efter enkelte rettelser og præciseringer.  

 

Ad 3. Orientering om årlig status på kvalitetsarbejdet v/Lykke Kjerrumgaard Jensen  

Lykke Kjerrumgaard Jensen orienterede om baggrunden for og arbejdet med den årlige status på 

kvalitetsarbejdet: 

AU's ansøgning om institutionsakkreditering til april 2016 er under udarbejdelse. 

Institutionsakkreditering betyder, at institutionen selv skal kvalitetssikre sine uddannelser, og som 

led i det har man på AU vedtaget, at uddannelserne skal foretage etårige status på kvalitetsarbejdet 

samt femårige uddannelsesevalueringer som afløsning for de hidtidige turnusakkrediteringer. 

 

Den etårige status skal sikre den løbende og systematiske gennemgang af uddannelserne. Der er på 

AU vedtaget overordnende retningslinjer for den etårige status, som fakultetet udmønter i en lokal 

retningslinje. En sådan udmøntning er blevet behandlet i uddannelsesudvalget Arts i februar, og 

følgende er indstillet til fakultetsledelsen: 

 



 Afdelingslederne modtager i april måned datapakker med uddannelsesspecifikt talmateriale 

sammen med en skrivelse om fokusområder udvalgt af uddannelsesudvalget Arts.  

 Datapakkerne behandles i UFU og andre relevante fora for uddannelsen. Der skrives et referat, og 

et afrapporteringsskema fremsendes til studienævnet på en dato fastsat af studienævnet – for TEO 

er det i 2015 d. 1. juni. 

 UFU-referaterne og afrapporteringsskemaerne behandles på semesterets sidste studienævnsmøde 

den 16.6, hvorefter materialet sendes til prodekanen for uddannelse og dennes rådgiver. 

 Seminardage afholdes ultimo august – primo september.  

 

Uddannelser, der har vanskeligheder, vil blive inviteret til et dialogmøde, hvor studieleder, 

afdelingsleder og prodekan m.fl. vil undersøge løsningsmuligheder og udarbejde en handleplan. 

 

De 5 årige uddannelsesevalueringer vil have et udviklingsperspektiv og være møder af to timers 

varighed med deltagelse af uddannelsesledelsen, studerende, prodekanen for uddannelse samt en 

ekstern ekspert. De ligger i efteråret. TEOs uddannelser er på den 5 årige turnus i 2017 – dvs. 

diakoni og teologi. M.h.t. Europas religiøse rødder er tidspunktet endnu ikke fastlagt. 

 

De femårige evalueringer træder i stedet for turnusakkrediteringer og vil kræve noget mere 

skrivearbejde af UFU og afdelingsleder, men det er vigtigt at huske, at arbejdsbelastningen kun er 

en brøkdel af tidsforbruget på en turnusakkreditering, som typisk har taget 300-350 arbejdstimer. 

 

Det er vigtigt at understrege, at disse uddannelsesevalueringer bliver integreret med og bidrager til 

at eksplicitere den eksisterende kvalitetskultur, dvs. alle de tiltag der allerede gøres i fagmiljøerne 

for at sikre kvaliteten af uddannelserne. Man kan se nærmere på Arts' kvalitetspraksis i webversion 

eller som pdf: http://arts.au.dk/uddannelse/kvalitetspraksis/ 

 

Ad 4. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a) Ansøgertal: BA teologi, kvote 2: 40 (heraf 16 med teologi som første prioritet), KA teologi: 

35, KA diakoni: 24 (optagelse holdes åben frem til medio august), RRE: 12. 

b) Ole Davidsen har meddelt, han går på pension ved kalenderårets udgang. 

c) Jan Dochhorn giver i løbet af sommeren besked, om han vender tilbage til AU 

d) Der er på baggrund af ovenstående bevilliget ny stilling i Ny Testamente 

e) Studietidsmodel: I 2020 skal BA i teologi gennemføres på 4, 28 år og KA på 2, 21 år. I den 

forbindelse bør det overvejes, om der skal indføres tidsfrist for at finde vejleder og 

underskrive specialekontrakt. Punktet tages op på kommende møde 

 

Ad 5. Orientering v/ studielederen 

a) Der vil fremover hvert semester blive udarbejdet en samlet evalueringsrapport for IKS 

b) AUs uddannelsesudvalg har bevilliget et beløb til særlige tiltag for frafaldstruede 

studerende. Tiltag kan f. eks. være afklaringssamtaler i forbindelse med optagelse og/eller 

mentorordning. Tiltagene vil formentlig være få - men brede så flere uddannelser kan 

arbejde sammen. 

c) Teologi vil indgå i pilotprojekt i forbindelse med studiestartsprøve 

d) Studielederforum har diskuteret eksamensformer 

 

 

 

 

http://arts.au.dk/uddannelse/kvalitetspraksis/


Ad 6. Nyt fra studievejlederne 

a) Arrangementet ”Kandidater i job” afholdes d. 22. april 

b) Studievejlederne får mange henvendelser med spørgsmål om forhåndsgodkendelser og 

undervisningstilmelding 

 

Ad 7. Nyt fra Teolrådet 

Teolrådet har i sidste uge afholdt et stort debatmøde bl.a. studiemiljø. Det var et godt arrangement 

med stor produktivitet. 

Det er et stort ønske, at undervisningen kan samles i Nobelparken. 

Årgangsrepræsentanterne vil i højere grad blive inddraget i at få nye studerende bedre integreret. 

Søren Jensen og Simon Jylov er igangsættere og pt ’tovholdere’ på projektet. 

 

Ad 8. Dispensationer*) 

Listerne fra 23. marts og 8. april blev gennemgået. 

 

Ad 9. Uddannelseseftersyn*) 

Det fremsendte bilag blev kort kommenteret. 

Der var enighed om, at foretage en enkelt tilføjelse (under afsnittet ”Bæredygtighed”) om at se 

eksamensformer i forhold til det enkelte fags målsætning. 

Under afsnittet ”Uddannelsessamarbejde” kunne et fokuspunkt være tværfagligt/-fakultært 

samarbejde på AU. 

 

Punkt 10, 11 og 13 blev udskudt til næste møde, da Mette Qvist Jensen ankom. 

 

Ad 12. KA-studieordning v/Mette Qvist Jensen (kl. 15.00) 

Mette Qvist Jensen redegjorde for de problemer, det giver med at få studerende korrekt tilmeldt, at 

studerende på KA kan tage obligatoriske fag som valgfag og valgfag som obligatoriske. 

Der var ved mødets afslutning ikke opnået fuld enighed om, hvordan problemet skal løses. 

 

 

Ref.: SV 


