Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi

Mødeleder: Ulrik Nissen (UN)
Referent: Trine Bjerregaard
Andersen
Dato: 27. november 2020
Varighed: 14:00-16:00

Tilstedeværende:
Medlemmer: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe Johansen (VIP-medlem),
René Falkenberg (VIP-medlem), Jon Asnæs Kattrup (stud. medlem), Kristine Nørtoft
Sørensen (stud. medlem),
Observatører: Søren Lund Holst (stud.), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Emilie
Blåberg Westergaard (studenterstudievejleder), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator),
Trine Bjerregaard Andersen (SNUK)
Fraværende: Anton Lynge Nielsen (stud., næstformand), Louise Sundorf
(studenterstudievejleder), Liselotte Malmgart (Studieleder),

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Drøftelser og beslutninger
Studienævnet godkendte dagsordenen og ny studievejleder, Asbjørn Lauridsen (AL),
præsenterede sig.

2.

Skillevægge i Axis Mundi: Ulrik Nissen (UN) bemærkede, at der ikke er sket så meget siden det
seneste studienævnsmøde, men det virker til, at skillevæggene kan blive en realitet inden for
en kortere tidshorisont.
Derudover var det ikke noget til opfølgningspunktet.

Opfølgning på godkendt referat

Opfølgning
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3. Orienteringspunkter
3.1
Orientering v/
studienævnsformanden

3.1 UN orienterede:
UN takkede de studerende for valgfagsønskerne, som blev drøftet på studienævnets
oktobermøde. Ønskerne er sendt til underviserne. Planlægningen for E21 er i gang, og i denne
proces kan ønskerne inddrages. Til næste studienævnsmøde vil kursusudbuddet blive
præsenteret i en mere konkret form.
Aktuelt emnefag: En af afdelingens undervisere har spurgt til muligheden for at udbyde et
Aktuelt emnefag (KA Teologi) om Kierkegaard i samarbejde med Filosofi, hvor det udbydes
som et IV-fag til bachelorstuderende på Arts. Det er ved at blive undersøgt, om dette juridisk og
administrativt kan lade sig gøre. UN spurgte derfor til studienævnets umiddelbare holdninger
og kommentarer til denne mulighed.
Studienævnets medlemmer bemærkede, at der har været efterspurgt mere tværfaglighed i
udbuddet, hvorfor det nævnte fag kunne være interessant. Studienævnets medlemmer
bemærkede dog også, at de gerne vil kende indholdet af det centrale emnefag, der udbydes
samme semester, for at kunne tage stilling til UN’s spørgsmål.
Studienævnet besluttede at tage drøftelsen, når dette vides, og når det er afklaret om det
bliver muligt at udbyde Kierkegaardfaget i samarbejde med Filosofi.

UN

UN

UN orienterede dernæst om vintereksaminerne, hvor beslutninger og retningslinjer nu er meldt
ud. Disse kan bl.a. findes på studieportalen.
UN orienterede om, at der er kommet én interessetilkendegivelse (fra den nuværende
studieleder) mhp. indstilling til studieleder fra og med 1. februar 2021. Det nye studienævn
opfordres til at følge denne interessetilkendegivelse, når de skal indstille ny studieleder.

3.2

3.3

Meddelelser v/ studieleder

Orientering v/
studieadministrationen

De nye VIP-medlemmer af studienævnet er valgt: Kirstine (KH/PT), René (Eksegetiske fag)
Jakob Egeris Thorsen (systematisk teologiske fag)
Suppleanter: Elisa Katariina Uusimäk, Niels Arne Pedersen og David Bugge.
3.2 Terkel Rørkær Sigh (TRS) orienterede:
Ang. vintereksaminerne: Der arbejdes på at udarbejde gennemsigtige retningslinjer for
bestemte situationer/undtagelser.
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3.3 Trine Bjerregaard Andersen (TBA) orienterede:
Nyhedsbrevet fra Arts Studier (november) er tilgængeligt på hjemmesiden, og blev
gennemgået med mulighed for spørgsmål.
Studiemiljøundersøgelsen (SMU): TBA gjorde opmærksomhed på vigtigheden af, at de
studerende deltager i SMU.
UN opfordrede ligeledes de studerende til at deltage, og bemærkede, at resultaterne af den
seneste SMU havde stor indflydelse på, hvordan studienævnet nu arbejder aktivt med
studiemiljøet. Derfor er det også vigtigt med de studerendes deltagelse, så der skabes så
sikkert et grundlag som muligt for det videre arbejde.
Studienævnet og studienævnets studenterrepræsentanter besluttede at lægge en plan for,
hvordan budskabet spredes til de studerende på afdelingen.
3.4

Nyt fra studievejlederne
3.4 Studievejledningen orienterede:
Asbjørn Lauridsen (AL) er ny studievejleder
Emilie Blåberg Westergaard (EBW) stopper som studievejleder den 30. november.
Studievejledningen oplever, at der er stor frustration blandt de studerende over situationen
under covid-19 – det omhandler alt fra problemer med. undervisningsformer til ensomhed. De
studerende frygter bl.a., at en del af det faglige går tabt igennem zoom-undervisnigen.
Studievejledningerne på Arts har generelt meget travlt lige nu.
Initiativet ”Teologer traver sammen” har fået stor opbakning, men studievejledningens indtryk
er, at det er de stærke studerende, der bruger det. De studerende, som studievejledningen ser,
og som har det svært pga. ensomhed og manglende trivsel, deltager ikke.
Studievejledningen opfordrede til, at de studerende bliver mindet om, at man kan gå til
studievejledningen, hvis man fx bliver ekstra presset i eksamenssituationen.

KØ/UN

UN bemærkede, at en ny undersøgelse fra Rockwoolfondens viser, at det faglige niveau og
frafald ikke er forværret under coronapandemien, Måske tyder dette på, at undersøgelsen kan
være lavet for tidligt i forløbet. Men UN nævnte også, at der for nogle studerende er fordele
ved, at de fx ikke skal ind til universitetet for at følge undervisningen. UN’s indtryk er, at blended
undervisning, som giver mulighed for at nogle kan blive hjemme og andre møde op, måske
fungerer, men det er svært at sige med sikkerhed på nuværende tidspunkt.
Studievejledningen har holdt 4 årgangsmøder i november. På årgangsmødet for BAstuderende på 1. semester har der aldrig været så stort et fremmøde. De studerende bruger
deres studiegrupper meget og er meget glade for dem. De mangler selvfølgelig
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Nyt fra de studerende

3.5

fornemmelsen af, hvem de studerer sammen med.
Generelt har der været fint fremmøde til samtlige årgangsmøder.
3.5 De studerende orienterede
De studerende oplever også, at der er udfordringer vedr. trivsel og det sociale studiemiljø.
Der har været valg siden sidste møde: Jon Asnæs Kattrup, Anton Lynge Nielsen og Mikael
Brorson er valgt ind i studienævnet pr. 1.2.2020.
Teologisk forening har fået lov til at holde arrangementer fysisk.
De studerende støtter op om studievejledernes observationer.

4.

Drøftelsespunkter

4.1

Social trivsel og studieaktiviteter

4.1.1 Studienævnet følger op og gør
status på de trivselsinitiativer, som blev
drøftet på Studienævnsmødet den 28.
oktober (se referat 28. oktober punkt
4.1.1).

4.1Social trivsel og studieaktiviteter
4.1.1 Studienævnet fulgte op og gjorde status på trivselsinitiativerne
Der er afholdt 2 walk’n talks:
En med Kirstine Helboe Johansen (KHJ) og en med René Falkenberg (RF). Der er et ønske om
at fortsætte med to walk and talks pr. måned.
EBW orienterede om initiativet ”Teologer traver sammen”: Der var stor tilslutning, men det
virker som om, at det er de ressourcestærke studerende, der deltager. EBW arbejder på idéen
om en ”Gå din eksamen i møde”-tur, særligt for studerende på 1. semester, hvor der fx
deltager ældre medstuderende og/eller undervisere.
Studienævnet drøftede, hvordan man kan nå de studerende, som ikke trives, da det lader til, at
der er en udfordring her, som er svær at løse. Medlemmerne drøftede, hvordan initiativerne
samt studievejledningen kan gøres tydeligere for denne gruppe af studerende – også for at
forebygge mistrivslen.
Studienævnet besluttede, at der på decembermødet skal evalueres på initiativerne og drøftes,
hvad der evt. skal gøres til foråret.

4.1.2

Der følges op på initiativet vedr.
skillevægge i Axis Mundi

4.2 Fokusgruppeinterviews på

4.1.2UN fulgte op på initiativet vedr. skillevægge i Axis Mundi
Det virker til, at det kan lade sig gøre, og at Religionsvidenskab kan tilslutte sig. (se også punkt
2)

UN/ALN

UN

4.2 Fokusgruppeinterviews på bacheloruddannelsen i teologi
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bacheloruddannelsen i teologi

På Studienævnsmødet den 28. oktober besluttede medlemmerne, at der på dette møde skal
følges op på beslutningen om at lave fokusgruppeinterviews med frafaldne studerende på. 2.
og 3. studieår. Punktet er en del af Studienævnets arbejde med initiativer fra handleplanerne
fra 2020.
KØ orienterede om status på processen: Punktet er dagsordenssat, fordi
studienævnet/afdelingen gerne vil vide mere om frafaldsårsager. Derfor er det blevet aftalt, at
der skal sendes mail med spørgsmål til de studerende, ’som er faldet fra’, hvorefter disse
inviteres til fokusgruppeinterviews mhb. på at få mere information om frafaldsårsager.
KØ har fået bekræftet, at afdelingen/studienævnet gerne må kontakte denne gruppe af
’frafaldne studerene’. KØ spurgte derfor studienævnet til, hvilke spørgsmål, der skal stilles.
Studienævnet drøftede det og forslag til emner, som spørgsmålene kan omhandle var:
- Frafaldsårsager, for studerende, som har angivet at deres frafald skyldes ”personlige
årsager” – dette er en meget bred kategori, som kan indeholde mange forklaringer, og
det er interessant at vide, hvordan disse personlige forhold kan håndteres
- Faglige årsager
- ”Systemet”: Det lader til, at nogle studerende har opfattelsen, at systemet, reglerne m.v.
er imod dem.
- (i forlængelse af ovenstående) Er der nogle studerende, som føler sig overset og fx
ikke kender muligheder som studievejledningen etc.?
Studienævnet aftalte, at der skal sendes en mail til studerende, som er faldet fra igennem de
seneste tre år. Mailen skal indeholde et begrænset antal åbne spørgsmål.
EBW meldte sig som interviewer.

4.3Mulighed for at indhente information
om ledige dimittender

KØ

4.3Mulighed for at indhente information om ledige dimittender
På Studienævnsmødet den 28. oktober besluttede medlemmerne, at der på dette møde skal
følges op på idéen om at undersøge, hvorfor tidligere teologistuderende er ledige. Punktet er
en del af Studienævnets arbejde med initiativer fra handleplanerne fra 2020.
KØ gjorde status på processen med at kontakte alle dimittender med henblik på at finde ud af,
hvem der er ledige og hvorfor. Afdelingen kan godt kontakte dimittender fra de sidste 3 år,
men de ledige kan ikke søges ud. KØ spurgte derfor til, 1) om der skal laves spørgsmål til hele
gruppen af dimittender, og 2) hvad skal de ledige dimittender spørges til.
Studienævnets medlemmer gav udtryk for, at det kunne være interessant at spørge til
følgende emner:
- Er ledigheden teologisk betinget (bliver de ikke ansat i fx folkekirken, fordi den
teologiske profil gør det vanskeligt).
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-

Er der dimittender, som ikke er blevet ansat i folkekirken selvom de har søgt?
Hvor stor en andel af dimittenderne søger jobs andre steder end i folkekirken, og
hvilken betydning har dette for ledigheden
Har studerende, som ikke søger job i folkekirken de samme udfordringer som
studerende fra de andre humanistiske fag.
Hvor geografisk bredt søger dimittenderne?

Studienævnet aftalte at udskyde undersøgelsen lidt og at dagsordenssætte punktet igen for at
drøfte, om man kunne bruge undersøgelsen til også at stille spørgsmål, som er relevante for de
ikke-ledige dimittender.
Inden næste studienævnsmøde udformer KØ og UN et forslag til spørgsmål, som kan stilles til
de ledige dimittender. Studienævnet overvejer i mellemtiden, hvilke spørgsmål, som kan stilles
til den anden gruppe af dimittender, som også kontaktes.

5. Beslutningspunkter
5.1Studieordningsændringer til 2021

UN/KØ
Alle medlemmer

5.1Studieordningsændringer til 2021
Studienævnet havde mulighed for at ønske studieordningsændringer til KA Diakoni og KA
Teologi, da begge uddannelser har haft fuldt gennemløb. Studienævnet har dog ved tidligere
lejlighed besluttet, at de ønsker at udsætte ændringer på Diakoni, da der arbejdes på en større
revision af studieordningen.
Beslutning:
Studienævnet fastholdt beslutningen ang. Diakoni og havde ikke ændringer til
studieordningen for KA Teologi.

5.2Teologisk feltstudie, 8. semester på
Bacheloruddannelsen i teologi 2018

5.2Teologisk feltstudie, 8. semester på Bacheloruddannelsen i teologi 2018
KHJ orienterede kort om seneste nyt vedr. modellen:
- Inddragelsen af den ekstra uge i januar skal godkendes hvert år af studieleder. Den er
pt. godkendt for F22.
- Der er nogle planlægningsmæssige forbehold, som bl.a. handler om, at modellen ikke
nødvendigvis kan køre præcist som skitseret (fx mht. de præcise ugenumre og
ugedage).
- Der kan ikke være skemalagt vejledning efter undervisningsperioden er afsluttet
- Der kan ske ændringer i de interne procedurer og retningslinjer på Arts, som kan
påvirke mulighederne for planlægningen af modellen i fremtiden.
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Derudover er de største knaster løst.
Beslutning:
Studienævnet godkendte modellen.

5.3Mødeplan for F21

5.3Mødeplan for F21
Studienævnet kunne ikke fastlægge mødedatoerne pt., da de nye medlemmer endnu ikke er
trådt ind i studienævnet, men det bliver et af de første punkter på det konstituerende møde
den 27. januar kl. 15-17:30

6.

Forslag til dagsordenspunkter til
kommende studienævnsmøder

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
Studienævnet havde ikke yderligere forslag

7.

Evt.

Der var intet til eventuelt, og mødet blev afsluttet
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