Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 23. maj 2016
Til stede: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kasper Bro Larsen (til kl. 12.00), Søren Jensen
(næstformand), Simon Jylov, Ida Høyrup, Maria Svane-Christiansen (studievejleder) (fra kl. 11.00),
Liselotte Malmgart (studieleder) (til kl. 12.20), Jeppe Norskov Stokholm (uddannelseskonsulent)
(til kl. 12.20), Niels Lehmann (prodekan) (10.30 – 11.30), Susanne Vork Svendsen
(studienævnssekretær).
Derudover:
Marike Runz (studerende, observatør), Niels Christian Hviid (studerende, observatør)
Fraværende: Jakob Engberg

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat (bilag 1)
Orientering v/studielederen
Meddelelser v/studienævnsformanden
Prodekan Niels Lehmann om indstillinger på baggrund af uddannelseseftersynet (dvs. Tilvalg,
Eksamen, Studieordninger, Speciale, Sidefag og Lokaler) (bilag 2)
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra de studerende (bilag 3)
KA-studieordning 2016 i lyset af fakultetsledelsens udmeldinger
Dispensationer (bilag 4a og 4b)
Trivselsudvalgets forslag (bilag 5, referat fra udvalgets første møde bilag 6, uddrag af rapport fra
Kinastudier vedr. gruppesamtaler bilag 7)
Studiestartsprøve
Semesterstartsarrangement
Artsreaktioner på fremdriftscenarie (bilag 8)
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referater (bilag 1)
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Orientering v/studielederen
a. Der bliver mindre plads i Nobelparken, da udlejer har opsagt lejemålet i 1455, og tre gode
lokaler dermed forsvinder. Det betyder øget pres på de øvrige lokaler.
b. Nye ’fremdriftsregler’ offentliggøres på studieportalen, efterhånden som de vedtages. De
studerende opfordres til udelukkende at stole på de oplysninger, der står på studieportalen.
Overgangsordning for studerende optaget før 1. september 2016 er endnu ikke lavet.

Ad 4. Meddelelser v/studienævnsformanden
Datapakker behandles på kommende møde. Udkast til handleplaner vil blive udsendt sammen med
dagsordenen. Udkast til handleplaner har været diskuteret på lærermøde. Forslag og justeringer herfra
vil blive indarbejdet i det udkast, som SN får til behandling.
Herefter skred rækkefølgen af punkter på dagsordenen – hvilket vil fremgå af resten af referatet.
Ad 7. Nyt fra de studerende (bilag 3)
Søren Jensen orienterede kort fra inspirationsdagen d. 3. maj.
Bilaget er tænkt som inspiration til studienævnets arbejde i E16.
Søren Jensen opfordrede studienævnet til at gøre brug af de mange undersøgelser og rapporter, der er
udarbejdet på AU.
Ad 9. Dispensationer (bilag 4a og 4b)
Listerne fra møde d. 11. april og møde d. 4. maj blev gennemgået.
Ad 12. Semesterstartsarrangement
Sct. Johannes kirken har givet tilsagn til, at vi kan holde vores gudstjeneste der om formiddagen d 16
september.
Prædikant: Ulla Schmidt
Liturg: Carsten Bach-Nielsen
Henrik Wigh- Poulsen har endnu ikke svaret, om han har mulighed for at forstå festforelæsningen.
Ad 11. Studiestartsprøve
Susanne Vork omdelte et bilag, der viste, hvordan studiestartsprøven på Østeuropastudier så ud i 2015.
Ulrik Nissen kontakter Kirstine Helboe for at høre om erfaringer fra sidste år og Else Holt, som skal
have introduktionsfaget i E16.
Punktet tages op igen på kommende møde.
Ad 5. Prodekan Niels Lehmann om indstillinger på baggrund af uddannelseseftersynet
(dvs. Tilvalg, Eksamen, Studieordninger, Speciale, Sidefag og Lokaler) (bilag 2)
Niels Lehmann indledte med et par korte kommentarer til bilaget:
- Rammerne for arbejdet (bilaget) på institutniveau er fakultetsledelsens ansvar
- Øvelsen og tanken med prodekanens tilstedeværelse på mødet er en kvalificerende
kommentering
Kommentarer til bilaget:
Specialeprocessen:
 Det bør fremgå tydeligere, at mulighed for planlægning af uddannelsen fra dag ét er vigtig.
Kursusudbuddet bør være tilgængeligt flere semestre frem, så også planlægning af specialet kan
begynde tidligt.
Tanken med tildeling af specialevejleder tidligt i uddannelsesforløbet er god.
 Eksamen i profilfag og praktik skal afvikles i december. Det bør fremgå af papiret.
Til dette svarede Niels Lehmann, at der skal være mulighed for en vis ’lokal fleksibilitet’. Det kan
tilstræbes, at de nævnte eksamener afvikles i december.
 M.h.t. det specialeforberedende kursus: Teksten er – efter ønske fra de øvrige studienævn –
allerede rettet i forhold til bilaget. Tanken er, at det skal være muligt at lave individuelle
løsninger, men der er ikke tvivl om, at et specialeforberedende forløb med en selvstændig
eksamen skal etableres.

Det blev påpeget, at det kan være vanskeligt at etablere specialeforberedende kurser for store
hold og/eller på tværs af uddannelser. Faren er, at et sådant kursus kan blive så generelt, at der
ikke kommer noget brugbart ud af det.
 Der blev udtryk bekymring for det faglige niveau, når de studerende fremover kun har fire
måneder til at skrive speciale.
Niels Lehmann bekræftede, at specialet fortsat vægter 30 ECTS. Det specialeforberedende
kursus skal sikre niveauet. Specialets omfang kan overvejes.
Liselotte Malmgart oplyste, at man på IKK har givet en kollektiv dispensation til studerende, der
skal skrive speciale i E16: Minimumskravet er sænket fra 60 til 50 sider.
Lokaler:
 Erfaringen fra arbejdet i arbejdsgruppen er, at der er for dårligt samarbejde om lokaler på tværs
af fakulteter og uddannelser. Det er i øvrigt svært at gennemskue systemet for betaling af brug af
lokaler.
Niels Lehmann svarede, at decentrale ’sparetræk’ kan føre til tomme lokaler.
Debiteringsnøglen: Man betaler, hvad det koster at leje et lokale. Der er tale om en
kvadratmeterpris, og her kan være forskel fra institut til institut og fra fakultet til fakultet.
 Inddragelse af små lokaler til mindre hold kunne være en mulighed. Bygningsservice må så
sikre, lokalerne er indrettet til undervisning.
 Tager lokaleplanlægningen hensyn til f. eks. kompaktseminarer? Det er problematisk, at
fleksibilitet i forbindelse med ændringer i planlægning af møder og kurser stort set er umulig.
 M.h.t. aftenundervisning: Hvordan skal man som underviser kunne lave aftale med studerende
om aftenundervisning, når man på det tidspunkt, planlægningen skal foregå, ikke ved, hvem de
studerende er?
 De foreliggende retningslinjer for undervisningsplanlægning følges ikke.
Niels Lehmann svarede, at der skal præciseres omkring typen af constraints.
Afslutningsvis:
 Det blev foreslået, at der oprettes en fælles idébank m.h.t. specialeforberedende kurser og
ligeledes en idébank vedr. praktik/feltarbejde der vægter 20 ECTS
 Det blev bekræftet, at 5 ECTS-fag ønskes afskaffet. 10 ECTS som fælles mindstekrav giver øget
mulighed for samlæsning.
 Vigtigheden af et ”langsigtet” kursuskatalog blev understreget.
Ad 8. KA-studieordning 2016 i lyset af fakultetsledelsens udmeldinger

Liselotte Malmgart orienterede:
a. I lyset af de ændrede specialeregler: Mundtligt forsvar af specialet på diakoni-uddannelsen
skal afskaffes.
b. Dekanatet havde to indsigelser mod KA-2016studieordningen på teologi.
1. For megen ekstern censur. I svar til dekanatet primo april 2016 har Ulrik Nissen efter
samråd med studieleder, Liselotte Malmgart, angivet, at kravet om maks 1/3 ekstern
censur på kandidatuddannelsen gerne ses forenet med vores hidtidige praksis om at
opretholde ekstern censur på både NT og PT. Vi har fortsat ikke modtaget svar på denne
anmodning. Censorformandskabet har efterfølgende (i forbindelse med det årlige møde
med censorformandskabet) udtalt, at hvis der ikke kan være ekstern censur på både PT
og NT, vil man foretrække ekstern censur på NT. Endnu et argument for i så fald at
vælge NT er, at eksamen i PT er en portfolioeksamen. Det kan være svært for en ekstern
censor at bedømme materiale udarbejdet i tæt forbindelse med undervisningen.

2. Betænkelighed ved Teologisk tema som udbud i samme semester som valgfag,
praktik og feltarbejde.
Udbudsproblematikken blev kort diskuteret. Punktet tages op på første studienævnsmøde i E16.
Ad 6. Nyt fra studievejlederne
a. Der er i april afholdt såvel årgangsmøde for KA samt ”Kandidat i job”-arrangement. Det har
været et noget hårdt forårssemester for studievejlederne, som begge er forholdsvis nye i jobbet.
b. Studievejlederne har fået en del henvendelser vedr. kursuskataloget (indtil der blev oprettet et
udbud i KH på KA).
c. Studievejlederne modtager henvendelser fra kommende studerende vedr. adgangskrav i græsk
og latin.
d. Viborg Stift inviterer teologistuderende til at deltage i føl-ordning.
e. Ønske om at instruktorholdene svarer til græskholdene, så de studerende ikke skal forholde sig
til to læsegrupper.
Ad 10. Trivselsudvalgets forslag (bilag 5, referat fra udvalgets første møde bilag 6, uddrag
af rapport fra Kinastudier vedr. gruppesamtaler bilag 7)
Søren Jensen gjorde kort rede for baggrunden for det fremsendte forslag (bilag 5).
I forlængelse af datapakkernes oplysninger om frafald foreslås forslaget ændret til 2. og 3. semester.
Pilotprojektets varighed: F17 – til og med F19.
Mentorordning: 1. semester.
Trivselsudvalget mødes igen d. 6. juni.
Den økonomiske side af sagen er endnu uafklaret.
Ulrik Nissen oplyste, at frafaldsproblematikken vil blive taget op på undervisernes pædagogiske kursus.
Studienævnet gav trivselsudvalget sin opbakning til at gå videre med projektet.
Undervisernes og studievejledernes roller/mulige roller blev kort diskuteret.
Ad 13. Artsreaktioner på fremdriftscenarie (bilag 8)
Søren Jensen orienterede kort om bilaget.
Ad 14. Evt.

Punkter til næste møde:
- Årsager til frafald på BA-uddannelsen
- Faglige arrangementer/faglige møder
- Portfolio-eksamen (jf. referat fra Uddannelsesdagen)
Når/hvis et studienævnsmedlem er forhindret i at deltage i mødet, bør suppleant indkaldes.

Ref.: SVS

