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SN studenterrepræsentant), Nikolaj Vium (NV) (SN studenterrepræsentant), Mikael Brorson (MB)
(SN studenterrepræsentant), Ida Høyrup (IH) (studievejleder), Terkel Rørkær Sigh
(TRS)(uddannelseskonsulent), Simon Balle (SB) (afdelingskoordinator), Trine Bjerregaard Andersen
(TBA) (sekretær)
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart (LM) (studieleder), Emilie Blåberg Andersen (EBA)
(studievejleder)
Gæster: Sarah Barfoed (leder af SNUK), Charlotte Møller Nygaard (projektkoordinator IKS)

Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

SN godkendte dagsordenen.
SN gjorde desuden opmærksom på, at det nye initiativ, hvor dagsordenen
indeholder sagsfremstillinger, giver god mulighed for at forberede sig godt til
mødepunkterne.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 2.1 og bilag 2.2)

SN godkendte referatet af det ordinære studienævnsmøde (bilag 2.1).
- UN orienterede om, at undervisningsplanen for E19 nu er færdig.
- TBA fulgte op på punkt 3.3 vedr. projektorienteret forløb: Evalueringer af
projektorienteret forløb samt projektværternes evalueringer skal på SNmødet i marts.
SN godkendte ligeledes referatet fra det konstituerende SN-møde (bilag 2.2)

Opfølgning
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Punkt 3. Orienteringspunkter
3.1

Orientering v/
studienævnsformanden

3.2 Meddelelser v/ studielederen

3.3Orientering v/ studieadministrationen

3.3.1 Orientering vedr. Faktisk
forvaltning v. Sarah Barfoed,
leder af SNUK

3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
- UN gennemgik undervisningsplanen for E19 i overordnede træk, herunder
antal hold, deres indhold og undervisere.
- SN havde ingen kommentarer/indvendinger til undervisningsplanen og
kunne således godkende den.
- Planen blev sendt til studieadministrationen umiddelbart efter SN-mødet.
3.2 Meddelelser v/ studielederen (TRS meddelte på vegne af LM)
- Der arbejdes pt. på fastholdelse.
- Nye "åbningstider" i Blackboard: Fra efteråret 2019 får studerende adgang
til læringsrummene i Blackboard fra hhv. 1. juni og 1. december.
Undervisere får adgang en måned tidligere, dvs. hhv. 1. maj og 1.
november.
- De nye åbningstider kan bevirke, at nogle studerende vil efterspørge
informationer vedr. undervisningen tidligere end hidtil.
3.3 Orientering v/ studieadministrationen
3.3.1 Orientering vedr. Faktisk forvaltning v. Sarah Barfoed, leder af SNUK
(bilag 3.3.1)
- Sarah Barfoed uddybede kort det udleverede bilag vedr. Faktisk
forvaltning.
- SN spurgte til, hvem der behandler sager som kategoriserer under FFV.
Sarah Barfoed forklarede dernæst processen for sagsbehandlingen.
- Der kan klages over retlige fejl i FFV-sager.

3.3.2 Opfølgning vedr. eksamen på
Praktisk teologi
(Kandidatuddannelsen i teologi
2018)

UN, SB

3.3.2 Opfølgning vedr. eksamen på Praktisk Teologi (Kandidatuddannelsen
i teologi (2018))
TBA forklarede, at de studerende, der evt. skal til omprøve, skal aflevere
besvarelser af de samme opgaveformuleringer, som blev stillet til den
ordinære prøve, men i én samlet portfolio. Til omprøven gives ikke
mulighed for feedback.
3.3.3 Nyt fra Arts Studier (se nyhedsbrev bilag 3.3.3)
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-

3.3.3 Nyt fra Arts studier (se
nyhedsbrev bilag 3.3.3)

-

-

3.3.4 Opfølgning vedr. adgangskrav
på studieguiden og
uddannelsesguiden

SN havde følgende kommentarer til Nyhedsbrevet:
SN udtrykte følgende ønsker til kommunikationen vedr. arrangementer,
der afholdes centralt på Arts: 1) tydeliggørelse af, hvem arrangementerne
henvender sig til 2) klar formidling til fagmiljøerne om disse
arrangementer.
SN udtrykte ønske om, at initiativerne bliver mere fagligt forankrede.
Studievejledningen tager ovennævnte drøftelser med videre til deres
kollegaer. TBA følger ligeledes op.

3.3.4 Opfølgning vedr. adgangskrav på studieguiden og
uddannelsesguiden
TBA fulgte op på SN’s problematisering af formidlingen af de
propædeutiske fag på uddannelsesguiden og studieguiden. Ifølge VEST er
det muligt at foretage småjusteringer på studieguiden, fx layoutmæssige
justeringer. TBA opfordrer SN til at tage kontakt til VEST med henblik på
at få foretaget de ønskede justeringerne. SB følger op.
SB nævnte, at han i øjeblikket arbejder på større justeringer af
uddannelsesguiden i samarbejde med KU og VEST. SB uddelte et forslag
til revision af uddannelsesguiden til SN. SN gav positive tilbagemeldinger,
og det blev aftalt, at forslaget nu skal drøftes med VEST.

IH, TBA

SB

SB

3.4 Nyt fra studievejlederne
- Udays afholdes fra 28. februar til 2. marts 2019.
- Årgangsmøde for alle studerende på 2. semester afholdes snart.
- Årgangsmøde vedr. speciale afholdes snart.
- Studievejledningen får i øjeblikket mange henvendelser vedr. optag og
studieliv (fristen for ansøgning via kvote 2 nærmer sig).

3.4 Nyt fra Studievejlederne

3.5 Nyt fra de studerende
- Ny formand for Teologisk fagråd er tiltrådt.
- Årgang 2016 har efterspurgt information om valgfag for E19. TBA
meddelte, at valgfagene for E19 offentliggøres i AU’s kursuskatalog 1.
april.
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-

3.5 Nyt fra de studerende

-

De studerende har spurgt til, om specialeafleveringsreceptionen afholdes
igen i år. SN besluttede, at de praktiske rammer skal sættes på
dagsordenen til martsmødet. Receptionen afholdes i Axis Mundi. UN
reserverer en dato (gerne en eftermiddag enten den 6. eller 7. juni) i
samarbejde med afdelingslederen på Religionsvidenskab.
SN-medlemmerne spurgte til, om ansøgningsfristen til
kandidatuddannelserne kan kommunikeres tydeligere til de studerende.
TBA følger op.

TBA

3.6 Orientering vedr. det strategiske projekt Kortlægning af
fastholdelsesinitiativer på 1. studieår v/Charlotte Møller Nygaard.

3.6 Orientering vedr. det strategiske
projekt Kortlægning af
fastholdelsesinitiativer på 1.
studieår v/Charlotte Møller
Nygaard.

Punkt 4. Drøftelsespunkter
Social trivsel – Det gode studiemiljø
(se bilag 4.1)

UN bød Charlotte Møller Nygaard, som er projektansat ved IKS,
velkommen. CMN gav en status for det færdige projekt. Den første del af
projektet har været en kortlægning af alle fastholdelsestiltag på
fakultetet, som bl.a. har bestået i gennemgang af handleplaner, relevant
litteratur og rapporter samt interviews med fagmiljøer. Projektet har
identificeret en lang række tiltag inden for støttetilbud, studiegrupper,
inddragelse af relevans, studieteknik og -liv mm. og hvilken måde de
forskellige initiativer bedst indlejres for at opnå den ønskede effekt.
CMN gjorde desuden opmærksom på, at nogle afdelinger bruger
studiestartsprøven til at afdække studerendes motivation, tilhørsoplevelse,
viden om studiet m.v. Det vurderes, at dette har en positiv effekt ift. at
kunne spotte og sætte ind over for frafaldstruede studerende.
SN drøftede i forlængelse af ovenstående, hvordan studiestartsprøven kan
bruges i et frafaldsperspektiv. Det blev aftalt, at TBA undersøger, hvornår
og hvordan eventuelle ændringer i studiestartsprøvens indhold skal/kan
foretages.

TBA

Social trivsel – Det gode studiemiljø (se bilag 4.1)
- SN drøftede udkastet til det officielle årshjul for afdelingen samt
muligheden for at lave tilføjelser, fx om undervisning og eksamen.
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-

-

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Ansøgning til aktivitetspuljen
(diakoni) (se program i bilag
5.1)
5.1b nyt punkt
(Bilag blev delt ud på mødet)

5.2 Projektorienteret forløb i startups (se bilag 5.2a og 5.2b)

TBA opfordrede i den forbindelse til, at information om undervisning og
eksamen drøftes med UVAEKA, inden det evt. skrives ind i et årshjul.
SN besluttede, at årshjulet ikke kan offentliggøres endnu. Der skal fx
laves en arbejdsproces for nye arrangementer.
Bilag til workflows på nye arrangementer skal præsenteres for SN til
aprilmødet.
Studenterrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at fagrådet har delt et
årshjul på de studerendes facebookside. Det blev aftalt, at dette årshjul
skal sendes til SN som bilag til det kommende SN-møde 27. marts.
Whiteboardet til Axis Mundi er fortsat i proces. NCHG vil præsentere et
konkret forslag til tavlen ved et af de kommende SN-møder.

UN, SB
UN, SB
NCHG

5.1 Ansøgning til aktivitetspuljen (diakoni) (se program i bilag 5.1)
- SN imødekom ansøgningen.

-

5.1 b) Der er indkommet en ny ansøgning vedr. biograftur i forbindelse
med undervisningen i Kandidatfaget ”Kriseteologi: Løgstrup &
Kierkegaard”. Ansøgningen blev delt ud til SN.
SN imødekom ansøgningen.

-

SN udtrykte ønske om at få uddybet rammerne for aktivitetspuljen

5.2 Projektorienteret forløb i start-ups (se bilag 5.2a og 5.2b)
- KHJ præsenterede kort hovedpointerne fra bilagene, og ønskede SN’s
holdning til følgende: 1) Kan studentervæksthuset stå nævnt under
hjemmesidens liste ” Kontaktpersoner på mulige praktiksteder”?
2) Studentervæksthuset giver mulighed for at komme i projektorienteret
forløb i startups, men også for at komme i forløb, hvor den studerende
selv laver startup – kan dette ligeledes fremgå af hjemmesiden?
- SN støttede forslagene 1) og 2).

UN, SB

KHJ

5.3 Valgfagsbeskrivelser (bilag eftersendes af UN)
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5.3 Valgfagsbeskrivelser (bilag
eftersendt af UN)

-

-

Punkt 6. Eventuelt
6.1 Forslag til dagsordenspunkter til
kommende møde(r)

SN drøftede beskrivelsen og nåede frem til følgende:
Der er tastefejl i skabelonerne. UN og TBA følger op.
SN besluttede at sende enkelte fagbeskrivelser tilbage til underviserne
bl.a. med henblik på 1) at få udfoldet/præciseret indholdsbeskrivelser
samt de teologiske aspekter 2) at få præciseret beskrivelserne jf.
studieordningens krav vedr. pensum og kilder på originalsprog
SN godkendte de øvrige fagbeskrivelser, men med følgende
kommentarer:
Valgfagsudbuddet på KA fremstår lidt snævert. SN skal fremover drøfte,
hvordan et bredere udbud kan sikres.
Det skal noteres tydeligt i fagbeskrivelsen, hvilket fag kurset udbydes
som.
Der skal sættes mere tid af til SN-behandlingen af fagbeskrivelserne
fremover og bilagene skal sendes ud til SN i bedre tid.

UN, TBA
UN

UN, TBA

UN

6.1 Forslag til dagsordenspunkter til kommende møde(r)
- Semesterstartsarrangement skal på dagsordenen til martsmødet. SN
bedes inden da overveje, hvilke kriterier der skal være for valg af
eksterne oplægsholder.
Derudover havde SN ingen punkter til Eventuelt og mødet blev hævet.

Ref. TBA
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