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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)
2.1 Opfølgning på referat

Referatet blev godkendt.
-

Tekst til studieguide vedr. propædeutisk sprog mangler at
blive set igennem.
Jakob Engberg og Jakob E. Thorsen skal fortsat kontaktes
Dialog med biskopperne vedr. ansættelsesprocedure tages op
på møde med aftagerpanelet
Punkterne vedr. ny KA-studieordning tages op under dagens
punkt 5.1

Opfølgning

UN og EBA
UN

Punkt 3. Nyt og orientering.
Orienteringspunkt.
3.1 Orientering v/
studienævnsformanden
(bilag 2, 3 og 4)

a. ”Udvalg om bedre universitetsuddannelser”: De fire
studienævnsformænd og –næstformænd på Arts har sendt
fælles brev til dekanatet med kommentarer til rapportens
anbefalinger (primært anbefaling nr. 37) vedr.
studienævnenes rolle.
b. Prodekanens papir vedr. kvalitetssikring af
projektorienteret forløb: Teologi lever op til papiret – dog
skal proces for evalueringsdelen/-elementet udarbejdes.
c. Semesterstatsdagen: Intet nyt siden sidste SN-møde.
Punktet tages også op på lærermøde i uge 16.
d. Notatet om ny frist for aflevering af forudsætningskrav til
omprøver har ikke den store relevans for teologi, da
omprøverne ikke indeholder forudsætningskrav.

3.2 Meddelelser v/ studielederen

a. Liselotte Malmgart omdelte papir vedr. implementering af
”Individuel vejledning og feedback på Institut for Kultur og
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Samfund” og gjorde kort rede for papirets baggrund og
indhold. De væsentlige diskussionspunkter er: Hvilken form
for feedback anses for hensigtsmæssig? Variation af
feedback-former? Det blev understreget, at de studerende
inddrages i processen.
b. Liselotte Malmgart og Cecilie Smith-Petersen har deltaget i
møde i fakultetets kandidat-arbejdsgruppe. Sidste
udestående i gruppens arbejde er definition af, hvilke krav
der er til ændring af problemformulering i forbindelse med
2. og 3. prøveforsøg på specialet. Når arbejdet er færdigt,
vil studienævnene modtage et notat fra prodekanen.
3.3 Nyt fra studievejlederne

a. Studievejlederne modtager en del henvendelser vedr.
dispensationer, barsel samt mulighed for optagelse
b. Der er afholdt møde for studerende på 2. semester (såvel
BA som KA)
c. D. 26. april afholdes arrangement om karriereveje for
kandidatstuderende. Oplægsholdere er fundet.

3.4 Nyt fra de studerende

a. Indtrykket er, at årgang 2017 har ’mistet pusten’ m.h.t.
sociale arrangementer. I forbindelse med møde i uge 17
med årgangsrepræsentanterne undersøges, om der er
behov for ”social førstehjælp”.
b. Rekruttering og sommerskole bør sættes på dagsordenen
til kommende møde.

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Opfølgning på handleplaner
(bilag 5)

Det blev besluttet at udskyde punktet til kommen møde, hvor Jakob
Engberg og Jakob E. Thorsen forhåbentlig har mulighed for at
deltage.

UN
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4.2 Julefestudvalg

Niels Christian Hviid Gade har d.d. fremsendt kommissorium
(udarbejdet af fagrådet for religionsvidenskab) for et festudvalg for
teologi, religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier.
Niels Christian Hviid Gade gennemgik kort kommissoriet, som vil
blive diskuteret på møde d. 16. april for studerende fra alle tre
uddannelser. Håbet er, at der på mødet også kan aftales et årshjul
for fester og større ikke fagligt relaterede arrangementer.

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Opfølgning på nye
studieordninger

a. Faglige mål for emnefagene på KA: Ulrik Nissen er i
kontakt med Anne Bjørn m.h.p. præciseringer. Anne Bjørn
arbejder på sagen.
b. Ordlyd vedr. de specialeforberedende elementer som
forudsætningskrav: Teksten er på plads
c. Vejledningstimer i forbindelse med projektorienteret forløb:
De tre timer er knyttet til eksamen – m.a.o. enten til
koordinator eller til praktikvejleder. Det blev besluttet, at
fastholde det oprindelige forslag (koordinatoren faciliterer
Black Board. De tre timer går til praktikvejlederen, som
står for opsamling m.v. i forbindelse med det
specialeforberedende element.
Anne Bjørn har rettet m.h.t. eksamenssprog (hebraisk/latin/græsk).

Punkt 6. I øvrigt

De nye studieordninger er tilgængelige på studieportalen
a. I forbindelse med kvalitetssikringsprocessen: Hvordan
defineres ”ikke-kende spørgsmål” i forbindelse med
eksamen?
b. Rekruttering
c. Sommerskolekurser
d. Opfølgning vedr. festudvalget

6.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Punkt 7. Evt.

Intet
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Ref. SV
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