
Referat af  

Studienævnsmøde – Teologi d. 9. marts 2016 

 

Til stede: Jakob Engberg (stedfortrædende studienævnsformand), Anders-Christian Jacobsen 

(suppleant), Else K. Holt (suppleant), Søren Jensen (næstformand), Simon Jylov, Ida Høyrup, 

Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder), Susanne Vork Svendsen (studienævnssekretær) 

Fraværende med afbud: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kasper Bro Larsen, Liselotte 

Malmgart (studieleder) 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referater (bilag 1) 

3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

4. Orientering v/studielederen 

5. Nyt fra studievejlederne 

6. Nyt fra de studerende 

7. Dispensationer (bilag 2a og 2b) 

8. Vedr. ”Teologiens metoder” (bilag 3) 

9. Prodekan Niels Lehmann er inviteret til næste SN-møde på IKS d. 9. marts kl. 14.00-14.45 til at 

komme og holde oplæg og drøfte de kommende udfordringer på Arts. På vegne af formandskabet 

for studienævnet inviteres TEO’s studienævn til at deltage i drøftelsen.  

IKS-Studienævnsmøde foregår i 1461-516. 

10. Årsager til frafald på BA-uddannelsen 

11. Rekruttering 

12. Semesterstartsarrangement 

13. Ønsker studievejlederne fortsat at varetage cheftutorjobbet? 

14. Evalueringsrapport 

15. Faglige arrangementer/faglige dage 

16. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Der var enighed om, at rækkefølgen var betinget af, hvad det var muligt at nå inden mødet med 

prodekanen og IKS-SN. 

Referatet har dog bevaret den oprindelige rækkefølge. 

 

Ad 2. Godkendelse af referater (bilag 1) 

Efter rettelse af en enkelt stavefejl blev referatet godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

a. Dan Enok Sørensen har meldt sig som VIP-repræsentant til trivselsudvalget. 

Søren Jensen kunne supplere med, at også René Falkenberg har meldt sig. Søren Jensen har 

henvendt sig til Lene Kühle vedr. evt. samarbejde, men har ikke fået svar. Arbejdet går 

derfor i gang på teologi. Søren Jensen indkalder til første møde. 

b. Søren Jensen refererede kort fra mødet med aftagerpanelet d. 8. marts, hvor punktet vedr. 

præstemangel fyldte en del. 



 

 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 

Da Liselotte Malmgart ikke kunne deltage i mødet, havde hun sendt mail med følgende 

Orienteringspunkter: 
a. Digital eksamen 

Alle skriftlige opgaver afleveres digitalt til sommer, undtagen enkelte stedprøver. 
Mht. til specialer gælder det også alle på IKS undtagen filosofi og idehistorie.  

b. Specialer  
Selvom dekanatet ikke har meldt ud endnu, bliver specialereglerne ændret, så en KA skal 
afsluttes med udgangen af juni / januar for alle der indgår specialekontrakt fra 1.sep 2016 og 
frem.  
Vi regner med at der fastsættes deadlines for specialeforløbet, så specialet skal afleveres 
2.januar / 1. juni og bedømmes på 4 uger.  

c. Strategiske projekter – diskuteres i UU ARTS 15. marts; derfra indstilling til AU 
Uddannelsesudvalg  
IKS  har indsendt 5 projekter:  
"Kvalitetssikring af praktik" inkl. overvejelse af nye fælles rammer pga fremdriftsreformen og 
ændrede specialeperiode.  
"Kvote 2" – der skal generes mere samlet viden om mulige udviklingstiltag og 
fastholdelsesstrategier, der kan iværksættes i regi af Kvote 2-systemet med henblik på at 
nedbringe frafaldet. 
"Tilrettelæggelse af BA projekt" – på mange fag er der forholdsvis mange studerende (op til 
30%) der bruger 2 eksamensforsøg på BA projekt, mens 90-100 % af studerende på andre fag 
afleverer og består 1. forsøg. Formålet er at skabe et overblik over best practice i BA processen, 
der har betydning for rettidig aflevering.  
"Pilotprojekt på elitespor" (arkæologi) 
"Brug af online script-learning tools and apps associated with script learning" (Asienstudier)  

 
Alle projekter skal samfinansieres 50 % af instituttet, og der er en samlet pulje for hele Aarhus 
Universitet på 1,4 mill kr.   
Det er derfor usandsynligt, at vi kommer igennem med mere end 1-2 projekter.  
 

Studienævnet opfordrede til, at punktet vedr. specialer skal kommunikeres til såvel studerende som 
undervisere så hurtigt som muligt. 
 
  

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

a. U-Days er afholdt – vældig fin evaluering, ca. 20 besøgende 

b. Studievejlederne får mange henvendelser vedr. overflytning eller optagelse på teologi 

c. Også henvendelser vedr. optagelse på diakoni 

 

Ad 6.  Nyt fra de studerende 

Første møde med årgangsrepræsentanterne er afholdt og gik godt. Fem årgangsrepræsentanter 

deltog. 

Forslag til navn: ”Forenede årgange”. 

Forslag til aktiviteter: 

- Etablering af mentorordning 

- Deltagelse i planlægning af semesterstarts- og julefest 

- Meget gerne kontakt med aftagere (primært Folkekirken) 

 



Ad 7. Dispensationer (bilag 2a og 2b) 
Listerne fra FU-møderne 18. februar og 1. marts blev gennemgået. 

 

Ad 8. Vedr. ”Teologiens metoder” (bilag 3) 

Hæftet er til salg i Stakbogladen. 

Jeppe Bach Nikolajsen er velkommen til at bruge hæftet. 

Mikkel Pade kan evt. være behjælpelig vedr. bestilling af det ønskede antal eksemplarer. 

Susanne Vork Svendsen kontakter Jeppe Bach Nikolajsen vedr. ovenstående og gør i samme forbindelse  

opmærksom på, at en ny revideret udgave af hæftet er under udarbejdelse. 

Revision af hæftet tages op på kommende lærermøde. Studienævnet vil opfordre til, at Kirstine Helboe 

Johansen og Else K. Holt deltager i arbejdsgruppen. 
 

Ad 9. Prodekan Niels Lehmann er inviteret til næste SN-møde på IKS d. 9. marts kl. 14.00-14.45 til at 

komme og holde oplæg og drøfte de kommende udfordringer på Arts. På vegne af formandskabet for 

studienævnet inviteres TEO’s studienævn til at deltage i drøftelsen.  

IKS-Studienævnsmøde foregår i 1461-516. 

 

Prodekanen indledte med et oplæg om status og fremadrettede udfordringer på ARTS, hvorefter der 

var mulighed for debat. Debatten handlede om følgende emner: 

 

Elite/talent: 

Lovudkastet ser ud til at give mulighed for to variationer, nemlig en regulær eliteuddannelse og et 

talentspor. En udmelding fra ministeren tyder på, at der måske kommer til at følge penge med. 

Opbygning af eliteuddannelser vil blive meget ressourcetung, hvor der i forbindelse med talentspor 

mere er tale om ”genbrug” af eksisterende kurser. Alt tyder på, at AU går talentsporsvejen. Her vil 

der blive mulighed for, at studerende kan opnå Honours, hvis de tager ekstra 30 ECTS på BA og 20 

ECTS på KA. Talentspor vil blive for max. 5 % af de studerende. 

 

Ændringer i studiestruktur: 

Ændringer i studiestrukturen kommer formentlig til at ske på tilvalg, sidefag og profilsemesteret. 

De største problemer er forbundet med ændringer af tilvalg på bacheloruddannelserne. Det er dog 

endnu uvist, hvordan det lander, da studienævnene var meget kritiske i forhold til arbejdsgruppens 

rapport.  

 

HUM-fag: 

HUM-fag vil ikke blive fjernet, men der skal ske en kvalitetssikring, så de fremadrettet kan 

anvendes bedre. 

 

Profilsemester: 

Et udspil til ændring af profilfagssemesteret kunne være, at profilen (profilfag eller projektorienteret 

forløb) udgør 20 ECTS og et specialeforberedende forløb på 10 ECTS. Profildelen skal afholdes i 

første del af semesteret, mens det specialeforberedende forløb bliver sidst i semesteret.  

Projektorienterede forløb vil få mulighed for allerede at begynde i juni/juli. Det er i den forbindelse 

vigtigt at komme i dialog med praktiskstederne om ændrede datoer fremadrettet. 

 

Specialeproces: 

Ændringer af specialeprocessen afventer, hvad status bliver for profilsemesteret. Fakultetsledelsen 

behandler dette i uge 11, hvorefter det kommer i høring i nævnene. Udmelding af ændringerne 



haster, da E16 og F17 allerede er ved at blive planlagt, bl.a. fordi de studerende pt. søger om 

godkendelse af praktikpladser og internationale valgfag. Det kan derfor blive vanskeligt at friholde 

januar 2017 for eksamener, og dermed sikre de studerende mulighed for at påbegynde specialet før 

1. feb. Det er stadig meningen, at specialet skal udgøre ca. 6 måneders arbejde. Det skal derfor 

påbegyndes i 3. semester, da afleveringsfristen i F17 bliver 1. juni, så uddannelsen kan afsluttes i 

juni 2017. 

Det kunne oplyses, at 1-årige specialer ikke er en mulighed på Arts med den nuværende lovgivning. 

 

Max. studietid: 

Maksimale studietider er under revision. Hvis målet om reduktion af samlet studietid skal nås, 

bliver det nødvendigt at blive stramme op, så alle studerende uden særlig forhold blive færdig til 

nogenlunde normeret tid. Maksimale studietider ser derfor ud til at lande på normeret tid + ½ år på 

både BA og KA. I øjeblikket arbejdes der under vicedirektøren på et udspil, som kommer i høring. 

Foreligger der usædvanlige forhold, vil der også fremadrettet være mulighed for dispensation. 

 

Det blev efterspurgt, at beslutninger så hurtigt som muligt bliver meldt klart ud, hvilket prodekanen 

erklærede sig helt enig i.  
 

Ad 10. Årsager til frafald på BA-uddannelsen 

Punktet blev udskudt til kommende møde 

 

Ad 11. Rekruttering 

Søren Jensen refererede kort fra uddannelsesdagen – bl. a. om ”bedre match” og om enkelte forslag til 

tiltag: 

- Ambassadørkorps der kan tage på besøg på gymnasier for at fortælle om teologistudiet, studieliv 

m.m. 

- Genoptage deltagelse i Det rullende Universitet 

- En ”solid” tryksag (Bjarke Paarup luftede på mødet med aftagerpanelet muligheden for at søge 

penge til en rekrutteringskampagne) 

- Små filmklip til hjemmesiden – evt. også på Youtube 

- Reklamere mere bredt – f. eks. ”Ud at se med DSB” 

- Deltage på uddannelsesmesser – gerne både præster og studerende 

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. 

Søren Jensen og Simon Jylov kontakter årgangsrepræsentanterne. 

Emnet tages op på kommende lærermøde. 

Jakob Engberg kontakter Ulrik Nissen og Ulrik Vosgerau m.h.p. realisering af idéer. 

 

Ad 12. Semesterstartsarrangement 

Simon Jylov tager kontakt til religionsvidenskab for at spørge, hvilke tanker man der gøre sig vedr. 

semesterstart. 

 

Ad 13. Ønsker studievejlederne fortsat at varetage cheftutorjobbet? 

Punktet tog ikke lang tid, da studievejledernes svar var: ”Ja”. 

 

Ad 14. Evalueringsrapport 

Vedr. Teologiens grundtemaer og fagets sammenhæng med introduktionsfaget: 

Der bør udpeges en ’tovholder, der kan sikre denne sammenhæng. Ulrik Nissen opfordres til at 

finde/udpege en sådan ’tovholder’. Det skal tydeliggøres, at de to fag hænger sammen. 



Det vil være ønskeligt, at Teologiens grundtemaer har samme underviser et par gange. 

Generelt: 

På kommende lærermøde bedes underviserne fremover udvise bedre praksis omkring optælling og 

refleksion. 

Ligeledes bedes underviserne huske den mundtlige midtvejsevaluering på alle kurser. 

Ulrik Nissen opfordres til at give de enkelte undervisere feed-back på de indleverede 

evalueringsrapporter. 

 

Ad 15. Faglige arrangementer/faglige dage 

Punktet blev udskudt til kommende møde. 

 

Ad 16. Evt. 

Punkter til næste møde: 

- Semesterstartsarrangement 

- Årsager til frafald på BA-uddannelsen 

- Faglige arrangementer/faglige møder 

- Portfolio-eksamen (jf. referat fra Uddannelsesdagen) 

 

Ref.: SVS 


