Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 12. november 2018
Varighed: 13.00 – 15.30

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), René Falkenberg, Kirstine
Helboe, Niels Christian Hviid Gade (næstformand), Nikolaj Vium, Emilie Blåberg
Andersen (studievejleder), Susanne Vork (studienævnssekretær). Patricia
Paarsgaard Beck Poulsen (cheftutor) deltog under punkt 4.1.
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart
(studieleder), Terkel Rørkær Sigh
(uddannelseskonsulent), Signe Nøhr Villebro
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Punkt 3.2 (Meddelelser v/studielederen) blev erstattet af ”Orientering
fra SNUK”
Punkt 4.5 (Opsøgende virksomhed på højskoler i forbindelse med
rekruttering) blev udskudt til næste møde
Nyt punkt 5.3 blev tilføjet – ansøgning fra undervisere vedr.
eksamensform i VF 1A: GT

Opfølgning

Dagsordenen blev herefter godkendt.
Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)
2.1 Opfølgning på referater

Referaterne blev godkendt efter en enkelt rettelse

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering
v/studienævnsformanden

Ulrik Nissen har kontaktet Bjarke Paarup m.h.p. forskønnelse af Axis
Mundi. Der var enighed om, at en evt. arbejdsgruppe skal være
tværgående (studerend, VIP, husudvalg).

3.2 (nyt) Orientering fra SNUK

Susanne Vork Svendsen orienterede om ændringer i studieordninger
pr. 1. september 2018.

3.3 Nyt fra studievejlederne

Der var uklarhed om, hvilken opfølgning der var tænkt på i
forbindelse med punkt 4.1. Opfølgning blev derfor i første omgang
aflyst.
Der er fulgt op på spørgsmål fra forrige møde vedr. tomplads.

-

Der afholdes årgangsmøder for studerende på 1. semester KA
og 1. semester BA
Studievejlederne har fået en del henvendelser vedr. skemaet
for studerende på 1. semester 2018-årgangen.
Der var enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at de
studerende i dette semester hver uge har to dage med
undervisning til kl. 18 og en dag med instruktorundervisning til
kl. 17.
Det vil være ønskværdigt, at samme årgang kun ’rammes’ af
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sen undervisning én gang om ugen.
Ulrik Nissen inviterer studienævnsmedlemmerne til at deltage i
næste planlægningsmøde med UVA/EKA.
3.4 Nyt fra de studerende

-

-

3.5 Orientering om
vejledningsplan i forbindelse med
2. og 3. forsøg – speciale (bilag 2
og 3)

4. Drøftelsespunkter
4.1 Rusintroduktion 2018
v/cheftutorerne (bilag 4)

Fagrådet er sammen med TEO-KU medunderskrivere på
skrivelse vedr. efteruddannelse.
Figenbladet er så småt ved at genopstå i et samarbejdet
mellem TEO, RV og AIS. Redaktionen er stort set på plads.
FB-fællesside er nu taget i brug, og der er ca. 180 aktive
brugere. Siden modereres af studenterrepræsentanterne og af
studievejlederne.
Det er ærgerligt, at 10-11 KA-studerende ikke har kunnet få
deres 1. prioritet på KH.
Hvordan sikres kommunikation mellem fagrådet og SN, hvis
studenterrepræsentanterne efter valget ikke deltager i
fagrådet? Følgende formulering vandt tilslutning: ”Såfremt der
ikke er overensstemmelse mellem SNstudenterrepræsentanterne og fagrådet, sendes SNdagsordenen til fagrådet en uge før hvert SN-møde. Fagrådet
kan derefter give SN-sekretæren besked, hvis fagrådet ønsker
at deltage”. Derudover kan SN med jævne mellemrum invitere
fagrådet til at deltage i relevante punkter på SN-møder.
Valgplakater. Det blev foreslået, at fagrådet efter valget
evaluerer forløbet.

Det fremsendte bilag blev kort drøftet.
Det blev nævnt, at m.h.t. ændring af opgaveformulering ligger
udfordringen mellem 2. og 3. prøveforsøg.

Cheftutor Patricia Paarsgaard Beck Poulsen orienterede om
rusintroduktionen, og det eftersendte bilag blev gennemgået.
Konklusionen er, at såvel de nye studerende som tutorer og
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cheftutorer er tilfredse med forløbet. Det blev dog nævnt, at arbejdet
som cheftutor var langt større end forventet.
Det fremgår af den fagspecifikke evaluering, at uddannelsesguiden,
studiepraktik og U-days er vigtige som informationskilder for
potentielle studerende.
Studievejlederne vil meget gerne, hvis det er muligt, for fremtiden
evalueres med kommentarer.
Studienævnet ser med stor alvor på, at hjemturen fra hytteturen
foregik med en chauffør, der ikke var sig sit ansvar bevidst. Susanne
Vork Svendsen undersøger, hvad instituttet evt. vil foretage sig i en
sådan sag.
Cheftutorerne er i færd med at nedskrive erfaringer m.h.p.
videregivelse til næste års cheftutorer.
Det blev understreget, at næste års cheftutorer skal ansættes i god
tid, så de har mulighed for at være med til alle informations- og
formøder.
Punktet blev rundet af med en stor tak til cheftutorerne for det store
og flotte arbejde, som afspejlede sig i den fine evaluering.
4.2 Social trivsel – ”Det gode
studiemiljø” (bilag 5)

Studenterrepræsentanterne informerede om, at fagrådet har
adskillige idéer til eftermiddagstilbud af social karakter for de
studerende. TEOs bar er ligeledes indstillet på at arrangere tilbud
fredag eftermiddag.
Nikolaj Vium præsenterede det fremsendte bilag, som fik megen ros.
Forskellen på et årshjul og en arrangementskalender blev kort
drøftet, og der var enighed om, at der er brug for begge dele.
Der skal tænkes lidt over årshjulets form, men der var enighed om,
at arrangementskalenderen skal træde i kraft så hurtigt som muligt.

4.3 Censorformandskabets
beretning vedr. 2017 (bilag 6)

Punktet blev udskudt til kommende møde.

4.4 Individuel vejledning i
forbindelse med bachelorprojekt
samt retningslinjer for
tilrettelæggelse af undervisning i

Punktet blev udskudt til kommende møde

SVS

NV
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bachelorprojekt
5. Beslutningspunkter
5.1 Indhold af/rammer for
workshop vedr. frafald

5.2 Diskussion af potentielle
eksamensspørgsmål i forbindelse
med undervisning?

Ulrik Nissen omdelte bilag med hovedresultater fra EVAs rapport
(Ulrik Nissen fremsender hele rapporten til SN-medlemmerne) samt
EVAs forslag til program for workshoppen.
SN-medlemmerne og underviserne er inviteret, og fagrådets
medlemmer vil blive det.
SN ønsker, at workshoppen skal have fokus på den lave faglige
selvtillid. Det er vigtigt, at der ikke laves en kobling mellem den lave
faglige selvtillid og den manglende arbejdsindsats.
EVAs opgave bliver at give gode råd om og vejledning i, hvordan den
faglige selvtillid understøttes og udvikles.
Hvordan italesættes dannelse/dannelsesidealer?
Hvad er den teologiske faglighed?
Programmets punkt 5 er vigtigt og programmets punkt 6 skal være
en styret diskussion.
Ulrik Nissen kontakter EVA vedr. ovenstående og undersøger ved
samme lejlighed, om det er muligt at flytte workshoppen til d. 21.
november. Samtidig bedes punktet ”Energizer” ’omdøbt’.

UN

UN

SN kunne tilslutte sig, at der i undervisningen kan ske en drøftelse af
potentielle eksamensspørgsmål i bred, overordnet form, hvor
didaktiske overvejelser inddrages.
Det blev samtidig understreget, at der skal være forskel på mundtlige
eksamener med kendte spørgsmål, og mundtlige eksamener med
ukendte spørgsmål.
Det blev ligeledes understreget, at man godt kan arbejde didaktisk
med, hvordan dette eller hint eksamensspørgsmål kunne se ud, men
at der ikke må være tale om, at der i undervisningen bliver
formuleret eksamensspørgsmål. Der skal skelnes mellem et
pædagogisk arbejde med et emne og udarbejdelse af konkrete
spørgsmål.
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5.3 Ansøgning fra undervisere
vedr. eksamensform i VF 1A: GT

6. I øvrigt
6.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)
7. Evt.
7.1 Dato for aftenarrangement for
det afgående SN

Studienævnet havde modtaget en ansøgning fra undervisere, der
ønsker at ændre eksamensformen i Valgfag 1A: GT ved
vintereksamen 2018/2019 fra en skriftlig til en mundtlig eksamen.
Et enigt studienævn gav afslag på ansøgningen. Der skal undervises
og eksamineres efter studieordningens ordlyd og faglige mål.

-

De udskudte punkter fra dette mødes dagsorden
”Det gode studiemiljø”

Arrangementet finder sted i forlængelse af SN-mødet d. 16. januar.
SN-mødet skubbes derfor, så det slutter kl. 17.30.
Ulrik Nissen giver besked om, hvor arrangementet afholdes.

SVS
UN
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