Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 24. februar 2015
Til stede: Ulrik B. Nissen (studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Jakob Engberg, Liselotte
Malmgart (studieleder), Søren Jensen (næstformand), Simon Jylov, Julie Bostrup, Rikke Amalie
Vestergaard (studievejleder), Kirsten Strunge Larsen (eksamensmedarbejder) 13.00 – 13.40,
Susanne Vork (referent).
Dagsorden
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater*)
Meddelelser v/studienævnsformanden
Orientering v/studielederen
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra Teolrådet
Dispensationer *)
Evaluering af ’flydende’ eksamination ved reeksamen v/Kirsten Strunge Larsen
Ændring af tekst i BA-studieordning vedr. deltagelse i opgaveseminar
Uddannelsesplanlægning
Vejledning vedr. eksamensgennemførsel*)
Notat vedr. disp. for tilmelding til 30 ECTS pr. semester*)
Uddannelseseftersyn*)
Kvalitetsudvalgets rapport*)
Supplering af aftagerpanel*)
Pensumkrav i studieordninger
Ansættelse af cheftutor
Studenterrepræsentant til institutforum
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referaterne blev godkendt.
Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden
a) Uddannelseseftersynet fylder en del.
Fokusområderne er: Nye tiltag, frafaldstal og bæredygtighed i uddannelserne. Da fagene er
blevet bedt om at komme med input, foreslog Ulrik Nissen, at der nedsættes en arbejdsgruppe,
som udarbejder et papir på teologis vegne. Papiret tages så op på kommende studienævnsmøde.
b) Studienævnet bør overveje, om stopprøve skal indføres i forbindelse med studiestart 2016.. En
stopprøve, som i givet fald skal afvikles inden 1. oktober, kan integreres i ”Introduktion til
studiet af teologi”.
Punktet tages op i studienævnet, når fakultetsledelsen har fremsendt et papir vedr. stopprøver.
c) Semesterstartsarrangementet forløb godt. Der er enighed om at semesterstartsarrangementerne
skal fortsætte.

Ad 4 (nyt). Evaluering af ’flydende’ eksamination ved reeksamen v/Kirsten Strunge Larsen
Kirsten Strunge Larsen omdelte et bilag og gennemgik det.
18 studerende var tilmeldt reeksamen i ”Teologiens grundtemaer”. Alle var blevet bedt om at møde
kl. 8.30, hvor de så ville få tildelt en eksaminationstid.
Af de 18 tilmeldte mødte fire studerende op – og eksamen kunne dermed afvikles på to timer og
ikke mindst uden ’huller’ i eksaminationsplanen, hvilket er en fordel for såvel eksaminator og
censor som for studerende.
Der var i studienævnet enighed om at indføre modellen i forbindelse med reeksamen for alle fag til
og med Studium Generale.
Ad 5 (nyt). Orientering v/studielederen
a) Vedr. fremdriftsreformen:
1. Hidtil har kandidatstuderende, der skal i praktik, ikke skullet tilmelde sig undervisning,
da der ikke er undervisning i forbindelse med praktikophold. Da de studerende som
bekendt fra og med 1. september skal tilmelde sig/tilmeldes 30 ECTS pr. semester, vil
der imidlertid fremover være muligt at tilmelde sig, så det er tydeligt, den studerende
ikke skal tilmeldes andre 30 ECTS.
2. Pr. 1. september vil tilmelding til speciale ske automatisk for studerende, der kun
mangler specialet.
3. Fra og med næste semester: Såfremt en studerende selv kun har tilmeldt sig 20 ECTS,
men har et ’ledigt’ valgfag, vil den studerende administrativt blive et valgfag, hvor der er
ledig plads.
4. Max. studietid: BA: Normeret studietid + et år (+ propædeutik), KA: Normeret studietid
+ et år. De studerende får besked om overgangsordning.
5. Fremdriftsreformen nødvendiggør, at studieordningen for kandidatuddannelsen bliver
revideret.
b) Vedr. institutionsakkreditering:
I begyndelsen af 2016 søger AU om institutionsakkreditering. Alle uddannelser skal derfor
sikre sig, at Arts’ kvalitetspraksis kan stå for et ”reality”-tjek. Studienævnet bør derfor tage
kvalitetspraksis op inden udgangen af 2016. Kvalitetspraksis tages op som tema på et
studienævnsmøde i E15.
Kvalitetspraksis kan læses her: http://arts.au.dk/uddannelse/kvalitetspraksis/
Ad 6 (nyt). Nyt fra studievejlederne
a) Der afholdes i marts to årgangsmøder med fremdriftsreformen som tema: Et for BAstuderende på 2. semester og et for KA-studerende på 2. semester.
b) I april afholdes ”Kandidat-i-job”-arrangement.
c) Fredag d. 27. og lørdag d. 28. februar afholdes U-Days
Ad 7 (nyt). Nyt fra Teolrådet
a) Teolrådet ønsker at ændre Teolrådet til i højere grad at være et studenterforum uden den
nuværende rådsstruktur. Der afholdes inden længe introduktionsmøde herom for de
studerende.
b) Teolrådet har haft møde med præsteforeningens formand. Formålet med mødet var at
afklare, hvordan man som studerende helt konkret kan drage nytte af præsteforeningen
Ad 8 (nyt). Dispensationer*)
Listerne fra FU-møderne d. 26. januar og d. 5. februar blev gennemgået.

Ad 9. Ændring af tekst i BA-studieordning vedr. deltagelse i opgaveseminar

Det fremgår af BA-studieordningerne, at såfremt en studerende vælger at skrive BA-projekt med
individuel vejledning, skal den studerende deltage i et opgaveskrivningsseminar. Det omtalte
opgaveskrivningsseminar eksisterer imidlertid ikke pt.
På kommende lærermøde vil man diskutere, om seminaret skal reetableres, eller om de studerende
skal henvises til andre kurser i opgaveskrivning under AU.
De studerende, der i indeværende semester skriver BA-projekt med individuel vejledning, får en
mail med henvisning til de forskellige kurser i opgaveskrivning. De studerende vil i samme mail
blive bedt om at oplyse, hvilke kurser de følger, til deres vejleder.
Ad 10. Uddannelsesplanlægning

Ulrik Nissen er i færd med at udarbejde plan for kommende undervisningsudbud.
Ad 11. Vejledning vedr. eksamensgennemførsel*)

Underviserne vil på et lærermøde blive orienteret om, hvor vejledningen kan findes.
Susanne Vork undersøger muligheden for at gøre vejledningen tilgængelig for de studerende – f.
eks. på eksamenshjemmesiden.
Ad 12. Notat vedr. disp. for tilmelding til 30 ECTS pr. semester*)

Det fremsendte notat blev kort gennemgået.
Ad 13. Uddannelseseftersyn*)

Ulrik Nissen omdelte et bilag, som kort blev gennemgået. Studenterrepræsentanterne foreslog, at
frafaldet på uddannelserne i diakoni og teologi sættes på dagsordenen til kommende
studienævnsmøde. Jakob Egeris Thorsen inviteres med til behandling af punktet.
Ad 14. Kvalitetsudvalgets rapport*)

Punktet udgik
Ad 15. Supplering af aftagerpanel*)
Aftagerpanelet skal suppleres, og de nuværende medlemmer skal spørges, om de er indstillede på
fortsat at være medlemmer.
Forslag til supplering:
- Esben Thusgård
- Morten Aagaard (leder af Kirkens Korshær)
- Forstanderen fra enten Brandbjerg eller Silkeborg Højskole
- Simon Cangas Larsen
Ad 16. Pensumkrav i studieordninger
Pensumkrav genindskrives i BA-studieordningerne.
Ad 17. Ansættelse af cheftutor
Studievejlederne er indstillede på at udarbejde program for rusintroduktionen, men har ikke selv
mulighed for at påtage sig rollen som cheftutor og forestå afviklingen af rusintroduktionen.
Den nye studievejleder, som skal ansættes i stedet for Rikke A. Vestergaard, skal derfor være
indstillet på at deltage i afviklingen af rusintroduktionen.
Det vil i høj grad være ønskeligt, at en ny studievejleder ansættes pr. 1. eller 15. maj 2015, så der
bliver tale om et vist ’overlap’, inde Rikke A. Vestergaard holder op som studievejleder.

En minutiøs drejebog for afvikling af rusintroduktionen vil være en stor hjælp for den nye
studievejleder.
Ad 18. Studenterrepræsentant til institutforum.
Simon Jylov blev opfordret til at fortsætte som studenterrepræsentant i institutforum – og
indvilligede.
Ad 19. Evt.
Intet.
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