Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 12. september 2017

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg, Niels
Christian Hviid Gade (næstformand), Nikolaj Vium, Cecilie Smith-Petersen, Maria
Svane-Christiansen (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Susanne Vork
(studienævnssekretær). Trine B. Jessen (SNUK) deltog under pt. 4.

Varighed: 14.00 – 16.00

Side 1 af 5

Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)

Efter en ændring og en tilføjelse under punkt 3.2.a blev referatet
godkendt.

2.1 Opfølgning på referat

Punkt 3.1.a: Ulrik Nissen og Nikolaj Vium har afholdt møde vedr.
rekrutteringstiltag. Signe Nøhr Villebro har meldt sig til
arbejdsgruppen.

Opfølgning

Punkt 3. Nyt og orientering.
Orienteringspunkt.
3.1 Orientering v/
studienævnsformanden

a. Ulrik Nissen oplyste, at 30 studerende er optaget på
kandidatuddannelsen i diakoni og fire studerende er optaget
på RRE.
b. Ulrik Nissen orienterede om, at der er mange tilkendegivelser
om, at der er en rigtig god stemning på den nye BA-årgang.
c. Jubilæumsfesten forløb flot og festligt. Ulrik Nissen udtrykte
stor tak til alle, der deltog i såvel forberedelserne som selve
dagen. Også tak for deltagelse til tidligere studerende og til
kolleger. Det var dog ærgerligt, at semesterstartsfesten og
jubilæumsfesten ikke blev bedre koordineret. Fremover bør
der gøres en større indsats for at få en samlet
semesterstartsfejring med både det faglige indhold og festen
om aftenen.
d. Julefesten har ikke længere et naturligt ’ophæng’, da den blev
arrangeret af ”Teologisk Forening”, som ikke længere har
ansvaret for den indskrevet i sine vedtægter. Stakladen er
booket til d. 15. december, men de studerende gav udtryk for,
at det ikke er en god dato, da det er midt i eksamenstiden.
Niels Christian Hviid Gade og Ulrik Nissen undersøger, om d.

NCHG og UN
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24. november kan være en mulighed. Det er endnu uklart,
hvem der i år står for festen. Ulrik Nissen foreslog, at SN
fremadrettet er ’tovholder’ i forbindelse med julefesten.
e. Ulrik Nissen og Nikolaj Vium går videre med
rekrutteringsarbejdet.
f. I forbindelse med evalueringsrapporten: Der skal samles op på
mentorordningen fra sidste år.
3.2 Meddelelser v/ studielederen

3.3 Nyt fra studievejlederne

3.4 Nyt fra de studerende

UN og NV
UN og NCHG

a. Der vil på et ukendt tidspunkt i efterårssemesteret blive
afholdt evakueringsøvelse.
b. 35 studerende er optaget på kandidatuddannelsen i teologi.
c. Liselotte Malmgart samler informationsmateriale til de
studerende, der deltager i uddannelsesevalueringsmødet.
a. Rusintroduktion og kandidatinformationsdag (teologi og
diakoni) er afholdt med stor succes.
b. Planlægning af rusturen er i gang.
c. Studievejlederne afholder studiegruppefaciliteringsworkshop
for de nye studerende.
d. Studievejlederne får stadig spørgsmål vedr. optagelse.
e. Spørgsmål vedr. merit fylder en del.
f. Studievejlederne har deltaget i en workshop i forbindelse med
studiepraktik. Studiepraktikken afvikles i uge 43.
g. Cheftutor Maria Svane-Christiansen gav udtryk for, at den nye
BA-årgang er en flok dejlige mennesker, og at der har været
et godt tutorhold.
a. Årgangsrepræsentanterne – inkl. repræsentanter for den nye
årgang – mødes d. 4. oktober. På mødet vil bl.a. udkast til
vedtægter for den nye forening blive gennemgået.
b. Studenterrepræsentanterne udtrykte glæde over og tilfredshed
med, at resultatet af istandsættelsen af Axis Mundi.

3.5 Dispensationer (bilag 2a og
2b)

Listerne fra FU-møderne d. 28. august og d. 5. september blev
gennemgået.
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En ansøgning om 5. prøveforsøg blev på baggrund af nye oplysninger
genoptaget. SN besluttede, at ansøgningen kunne imødekommes, da
usædvanlige forhold blev dokumenteret v.h.a. de nye oplysninger.
Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Evalueringsrapporter E16 og
F17 (bilag 3 og 4)

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til rapporterne
(som blev gennemgået mundtligt på sidste møde). Ulrik Nissen
oplyste, at ”best practice”- eksempler vil blive taget op på
lærermøde.

4.2. Orientering vedr. arbejdet
med ny BA-studieordning

Ulrik Nissen omdelte bilag med forslag til struktur på BA-2018studieordningen.
Cecilie Smith-Petersen redegjorde for rammerne (bl.a. 10 ECTS som
mindste ’mål’ samt ønsket om at PT flyttes til BA) og kommenterede
bilaget.
Arbejdsgruppen har overvejelser om i højere grad end hidtil at
samtænke sprogfag og NT/GT.
10 ECTS valgfag på 8. semester vil give mulighed for at de
studerende kan deltage i internationaliserings-fag (tidligere HUM-fag)
SN diskuterede det omdelte forslag. Den umiddelbart eneste
bekymring er koncentrationen af sprogfag på 1. og 2. semester.
Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde – bl.a. med ’finpudsning’ af
prøveformer.

4.3
Uddannelsesevalueringsrapport
(teologi)

Ulrik Nissen kommenterede uddannelsesevalueringsrapporten. Der er
en enkelt fejl s. 16. Fejlen bliver rettet.
SN vil fortsat blive holdt orienteret om uddannelseseftersynet (TEO
og diakoni).
Ulrik Nissen omdelte bilag vedr. adgangsgivende karakterer for
bachelorer. Bilaget blev kort diskuteret.
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4.4
Uddannelsesevalueringsrapport
(diakoni)

4.5 Kvalitative kommentarer i
forbindelse med
studiemiljøundersøgelsen (bilag 5
samt de personligt udleverede
papirer)

Punkt 5. I øvrigt
5.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Punkt 6. Evt

Ulrik Nissen kommenterede uddannelsesevalueringsrapporten. Den
største udfordring for kandidatuddannelsen i diakoni er frafaldet
(s. 10 i rapporten). En væsentlig grund til frafaldet er diversiteten af
professionsbachelorer.

Kommentarerne blev drøftet.
Der vil blive sendt en fælles henvendelse til dekanatet fra
studienævnene på TEO, IKS og IKK. Studienævnene ønsker, der
sættes fokus også på det fysiske studiemiljø.
Studievejlederne sender mail til de studerende vedr. den nye portal
for studerende. Studenterrepræsentanterne roste den nye portal.

-

Indstilling fra SN vedr. studieleder
Julefesten
Høringssvar vedr. kvalitetssikring af projektorienteret forløb
Drøftelse af nye studieordninger for teologi
Drøftelse af uddannelsesevaluering for teologi og diakoni

Intet

Ref. SV
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