Referat af
Studienævnsmøde – Teologi d. 7. juni 2016
Til stede: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kasper Bro Larsen (13.15 – 15.00), Jakob Engberg
(fra kl. 13.15), Søren Jensen (næstformand), Simon Jylov, Ida Høyrup, Kristoffer Vinther Olesen
(studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Jeppe Norskov Stokholm
(uddannelseskonsulent), Susanne Vork Svendsen (studienævnssekretær).
Derudover:
Jakob Egeris Thorsen (fra kl. 15.00)

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat (bilag 1)
Orientering v/studielederen
Meddelelser v/studienævnsformanden
Datapakker (bilag 2 - 15)
Årsager til frafald på BA-uddannelsen (bilag 16)
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra de studerende
Dispensationer (bilag 17)
Studiestartsprøve
Portfolio-eksamen (jf. referat fra Uddannelsesdagen)
Faglige arrangementer/faglige møder
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Nyt fra trivselsudvalget behandles under punkt 6.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referater (bilag 1)
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Orientering v/studielederen
a. Fremdriftsreform: Prodekan Niels Lehmanns papir blev d. 2. juni drøftet i fakultetsledelsen.
Offentliggørelse ventes snarest.
b. Strategiske projekter E16: Der er bevilliget penge til
- Praktik projekt, omfatter alle på ARTS: Udredning af praksis nu samt forslag til
kvalitetssikring og beskrivelser / modeller, i lyset af nye specialeregler
- BA projekt / "5. semester problemet", omfatter alle på IKS, hvad fungerer godt og hvorfor
har nogle fag succes med at få alle til at aflevere i 1. forsøg?
c. Uddannelseseftersyn: Fakultetsledelsen har tilsluttet sig prodekan Niels Lehmanns
indstillinger. Der skal nu udarbejdes en procesplan. Ændringer på kandidatuddannelserne
(indførelse af specialeforberedende kursus) har første prioritet. Jakob Engberg blev i
forbindelse med specialeforberedende kursus opfordret til at bidrage med sine erfaringer fra
RRE.

Ad 4. Meddelelser v/studienævnsformanden
a. Semesterstartsfest. Ulla Schmidt har sagt ja til at prædike i Sct Johannes. Henrik WighPoulsen har sagt ja til at holde festtalen.
b. Første del af pædagogisk kursus for fastansatte undervisere har fundet sted og fik en meget
positiv evaluering. Det er dejligt, tildelingen af strategiske midler gjorde det muligt at etablere
kurset.
c. Kirsten Strunge Larsen skal kontaktes m.h.p. afklaring af, hvordan underviserne får besked om
forskellige udprøvninger (2012- hhv 2016-studieordningernes forskellige prøveformer på
samme hold). Underviserne skal orienteres om dette før semesterstart E16.
Ad 5. Datapakker (bilag 2 - 15)
De fremsendte forslag til handleplaner blev gennemgået.
Kommentarer til BA-teologi:
Frafaldet på første år er større end sidst. Fremdriftsreformen formodes at have medført, de studerende
falder fra tidligere/hurtigere end hidtil.
Trivselsudvalget bør nævnes i handleplanen.
Kommentarer til KA-teologi:
Det er vanskeligt at forholde sig til og kommentere på tallene vedr. faglig trivsel, da det er de samme tal
som sidst (tallene er taget fra studiemiljøundersøgelsen 2013).
Forskningsenhederne bliver involveret i kandidat-introduktionen.
FB-grupper for kandidatstuderende børe overvejes.
M.h.t. ledighed: Tallene er ikke nye, men fra 2013. Såvel præsteseminarie-perioden som
deltidsbeskæftigelse er med til at få tallene til at se dårligere ud, end de egentlig er.
Kommentarer til RRE:
Frafaldet er højere end sidst.
Beskæftigelsestallene er fra Europastudier – ikke fra RRE.
Jakob Engbergs udkast blev gennemgået og ’vedtaget’.
Behandlingen af forslaget vedr. diakoni blev udsat, til Jakob Egeris Thorsen kunne deltage.
Ad 6. Årsager til frafald på BA-uddannelsen (bilag 16)
Jeppe Norskov Stokholm gennemgik det fremsendte bilag, som kort blev drøftet.
Der blev fremsat forslag om, at studievejlederne, når de danner læsegrupper, sætter de lidt ældre
studerende i samme gruppe.
Motiverede ansøgninger bør overvejes.
Det bør også overvejes, om antal ansøgere via kvote 2 bør hæves.
Bedre match er vigtigt.
Trivselsudvalget:
Søren Jensen redegjorde for udvalgets kommissorium og for planerne om et pilotprojekt.
 Fire tutorer ansættes også som mentorer. Disse fire deltager i et éndags-seminar i august for at
blive ’klædt på’ til opgaven. Mentorerne fortsætter til første studiegruppesamtale på 2. semester,
hvor de hjælper studievejlederne med at forestå arrangementet.
 Studiegruppesamtaler finder sted på 2. og 3. semester.





Pilotprojektet involverer ikke VIP i nævneværdig grad – og ikke i højere grad end den enkelte
VIP ønsker det. Det bør dog understreges, at en god relation mellem VIP og studerende også
bidrager til fastholdelse.
VIP: Drøfter undervisningsformer og hvordan VIP i øvrigt kan bidrage til at mindske frafaldet

Ad 7. Nyt fra studievejlederne
Studievejlederne får for øjeblikket især henvendelser fra kommende studerende og henvendelser vedr.
formalia i forbindelse med specialet.
Ad 8. Nyt fra de studerende
 Flere kandidatstuderende overvejer at søge overflytning til 2016-studieordningen
 Årgangsrepræsentanterne er glade for at blive nævnt i handleplanerne
 Præsteforeningen betaler igen i år for trøjer
 Følordningen i Viborg Stift finder sted i sidste uge af august.
Ad 9. Dispensationer (bilag 17)
Listen fra forretningsudvalgsmødet d. 20. maj blev gennemgået
Ad 10. Studiestartsprøve
Ulrik Nissen kontakter Kirstine Helboe og Else Holt og giver derefter besked til Susanne Vork.
Ad 11. Portfolio-eksamen (jf. referat fra Uddannelsesdagen)
Det blev besluttet at udsætte punktet, til der er erfaringer med portfolioeksamen i PT.
Ad 12. Faglige arrangementer/faglige møder
Et forslag var, at der afholdes et årligt arrangement, hvor forskere holder oplæg, der er afholdt på
konferencer. Der vil ikke være tale om, at oplæg skal omskrives – og der er dermed ikke tale om en
’tidrøver’. Arrangementet skal være for såvel studerende som andre VIP.
Et sådant arrangement kunne formentlig virke inspirerende i forbindelse med valg af specialeemne.
Et yderligere forslag/ønske var muligheden for hurtigt at kunne bringe noget op, der har
aktualitetsinteresse. Det vil bidrage til at synliggøre forskning.
Ulrik Nissen tager kontakt til forskningsenhederne m.h.p. drøftelse af mulighederne.
Ad 5. (fortsat) Datapakker (bilag 2 - 15)
Jakob Egeris Thorsen gennemgik den fremsendte handleplan og fortalte om overvejelserne i forbindelse
med lutter grønne flag. Blandt overvejelser kan nævnes: De studerende følger et fast hold, de er lidt
ældre end gennemsnittet, de ’ved, hvem de er’.
Ad 13. Evt.
Teologi er – foranlediget af Esben Andersen, Vestre Provsti - med i Det rullende Universitet i
forbindelse med reformationsjubilæet

Ref.: SVS

