Referat af Studienævnsmøde – Teologi d. 15. september 2014
Sted: 1451-331
Tidspunkt: 13.00-16.00
Studienævnsmøde - Teologi
Til stede: Peter Lodberg(studienævnsformand), Liselotte Malmgart(studieleder), Carsten Bach-Nielsen,
Peter Tuborg, Simon Jylov(næstformand), Søren Jensen, Julie Bostrup, Rikke Amalie
Vestergaard(studievejleder), Sita Malene Jensen(stedfortræder for Susanne Vork Svendsen)
Fraværende: Susanne Vork Svendsen(sekretrær for studienævnet) og Kasper Bro Larsen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser v/studienævnsformanden
Orientering v/studieleder
Nyt fra studievejlederne
Nyt fra Teolrådet
Studiemiljøundersøgelsen*
Proces vedr. evt. ny struktur
Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt

Ad 3. Meddelelse v/studienævnsformanden
1. Orienteret ARTS om præcisionsansøgning

2. Studienævnet har ansvaret for at give dispensation til studerende, som er for kronisk syge til at
gennemføre studiet på lige fod med andre studerende.
3. Overvejelser om, hvordan ansøgningens præmisser skal være. Ex. 20 point frem fra 30. april,
manglende SU, lægeerklæring, støttecenter.
Ansøgningen sendes i forretningsudvalget og derefter tilbage til Studienævnet.
4. Regeringen har nedsat et kvalitetsudvalg. Forslag om 4 års BA og 1 års kandidat.
5. Møde med Lolland-Falster Stift. Stor opmærksomhed fra stiftet på, hvordan det går Teologi. Peter
Lodberg har bedt om fokus på kvalitet og faglighed fra stiftets side. Vigtig at alle er med i en bred
offensiv, alle studieretninger, Universitetet, Gymnasieskolerne om et møde.
6. FVU – pastoral seminariet. Drøftelser af nyt videnscenter.

Ad 4. Orientering v/studieleder
1. Orientering om processen vedr. digital eksamen. Planen er, at der ved sommer 2015- vinter 2016
eksamen implementeres, at alle skriftlige eksamener afleveres elektronisk. Der udvælges eventuel
nogle eksamener til at starte processen op på.
Der arbejdes på en orientering om diverse muligheder i systemet.
2. Plan om opdeling af lokaler mellem IKS/Teologi og BSS i Nobelparken
3. Fremdriftreformen – hvis der ønskes det, skal det tilbydes, at studievejledning kan orientere om
reformen.
4. Mere fokus på, hvordan gennemføres eksamener.
5. Orientering om Black Board. 60 % af underviserne har tilmeldt sig ordningen. Biblioteket holder
supplerende kurser. Hvornår og hvordan skal de studerende orienteres? Diskussion på mødet, hvordan
informationen kommer ud. Det besluttes, at der meldes ud om dato for informationsmøde for alle
teologistuderende på BA og MA samt Diakoni. Der informeres afdelingsvis.

Ad 5. Nyt fra studievejledningen
Studiestart er gået godt. Ca. 70 nye studerende på Teologi. God respons fra de studerende på
introforløbene.
Ad 6. Nyt fra Teolrådet
Planlægning af semesterstartfest d. 26. september. Planlægningen forløber godt. Nye billetsystem, så
man via en hjemmeside kan købe sin billet.

Ad. 7 Studiemiljøundersøgelsen*
1. Faglig trivsel set på niveau med … af ARTS. Teologi rammer gennemsnittet. Kan man være tilfreds eller
hvad er idealet? Utilfredsstillende svarprocent på 26 %. Konklusion: Frygten for dårlige tal var
ubegrundet, plads til forbedring – kontakten til undervisere. Drøm om at få tallet for trivsel op på 8 og
faglig trivsel gerne på 8,5.
- Søren giver feedback: Kollektiv og individuel feedback. De studerende er ikke orienteret om, at de har
mulighed for feedback fra underviser. Tydelig signalering af tilgængeligheden af mulighed for feedback.
Sørens erfaringer er gode med kollektiv respons ved portefølje eksamen. NB. En opfordring om, at bruge
feedback i forbindelse med elektroniske eksamener.
2. Opfordring til at bruge debatfora. Hvor giver det mening?
Søren: Udbuddet er super godt, men det skal kommunikeres ud ved faglige arrangementer. Opfordring
om at reklamere for faglige arrangement, opdatering af hjemmesider.
Liselotte: Mulighed at inkludere gæsteforelæsere og kæde besøget ind i undervisningen. Vigtig at
registrere undervisningstimer, da det kobler sig til tilskuddet til den enkelte studerende.
3. Det fysiske studiemiljø. Super godt med Axis Mundi.

Ad. 8 Proces vedr. evt. ny struktur
Fredag d. 29. september er der frist for indsendelse af forslag/ønsker om den nye struktur. De indkomne
forslag bearbejdes herefter i et udvalg. Studierepræsentanterne er allerede med i høringsprocessen.
Overvejelser om Studienævnet skal deltage. Simon opfordrer til at bakke op om synspunkterne fra
Institutforum.
Peter: Vi som studienævn laver vores eget høringssvar. Der bør lægges vægt på, at ph.d.-delen ikke
fungere optimal. Forslag om, at de studerende får tilknytning til afdelingen med inddragelse af
instituttet. Peter efterspørger kommentarer fra studierepræsentanterne.
Peter laver et udkast til et høringssvar og får kommentarerne fra studierepræsentanterne, og indsendes
herefter inden fristen.

Ad. 9 Eventuel
Peter modtager gerne kommentarer til nyhedsbrevet

