Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

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

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe, René
Falkenberg, Niels Christian Hviid Gade (næstformand), Nikolaj Vium, Signe
Nøhr Villebro, Ida Høyrup (studievejleder), Emilie Blåberg Andersen (studievejleder),
Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Susanne Vork (studienævnssekretær).
Fraværende med afbud:, Liselotte Malmgart
(studieleder), Terkel Rørkær Sigh
(uddannelseskonsulent)
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Punkt 4 blev udskudt til næste møde.
Af presserende grunde blev det besluttet at afslutte mødet kl. 14.30.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

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

Referatet blev godkendt.

Opfølgning

Der er fulgt op på alle punkter.
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Punkt 3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering
v/studienævnsformanden

3.3 Meddelelser v/studielederen
3.3. Nyt fra studievejlederne

a. God semesterstart med godt indtryk af de nye BA-studerende,
som virker meget engagerede og aktive. Stor tak til tutorer og
andre medvirkende i forbindelse med semesterstarten.
Det blev kort diskuteret, om der kan gøres noget for at få flere
til at deltage i gudstjenesten. Følgende blev foreslået:
- Der skal være klart meldt ud, om der er undervisning, eller
om undervisningen er aflyst
- Der skal informeres via flere kanaler end Facebook
Eventuelt kan Black Board anvendes
- Er det muligt at lægge gudstjenesten i Timeplaner?
- Det bør undgås, at rusintroduktionen og
semesterstartsdagen ligger så tæt på hinanden, som det
var tilfældet i år
b. AU er indstillet til positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet
træffer endelig beslutning d. 28. november 2018
c. Teologi er høringspart i forbindelse med lovforslaget om
teologisk videreuddannelse af personer med anden
kandidatuddannelse end cand. theol. for at blive præst på to –
tre år. Der vil derfor blive indkaldt til et ekstraordinært SNmøde inden 1. oktober (høringsfrist er d. 8. oktober). Der blev
udtrykt ønske om, at fakultets- og institutledelsen – hvis de
ikke har mulighed for at deltage i det ekstraordinære møde –
fremsender sine synspunkter inden mødet.
Lovforslaget vil også blive drøftet på et lærermøde.

UN

UN

Ingen meddelelser
a. Mange henvendelser vedr. trivsel (mangel på samme: angst,
stress, depression), merit og barsel.
b. Der er afholdt introduktionsarrangement for BA-studerende,
KA-TEO-studerende og Diakoni-studerende
c. Der afholdes studiegruppefaciliteringsworkshop i slutningen af
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september eller begyndelsen af oktober.
Aktualiseret af usikkerhed om, hvem der informerer de nye
studerende om fordeling i studiegrupper, blev det foreslået og
vedtaget, at der fremover skal afholdes studiestartsmøde
m.h.p. afklaring af, hvem der gør hvad i forbindelse med
studiestart. Cheftutorerne inviteres til mødet.
I forbindelse med studiestart 2019 afholdes der
studiestartsmøde d. 12. juni 2019 kl. 13.00 – 15.00
3.4 Nyt fra de studerende

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Evaluering af undervisningen i
F18 (bilag)

a. Studenterrepræsentanterne fremsatte ønske om, at
cheftutorerne inviteres til næste SN-møde for at fortælle om
deres oplevelse af rusintroduktionen. Cheftutorerne bedes
endvidere udarbejde en kort rapport om rusintroduktionen
m.h.p. overdragelse til næste års tutorer. UN kontakter
cheftutorerne.
b. Studenterrepræsentanterne opfattelse af de nye studerende er
meget positiv.
c. Studenterrepræsentanterne har endnu ikke fået svar fra
institutledelsen vedr. manglende parkeringsmuligheder for
studerende.
d. Der blev opfordret til, at også de studerende, der hjælper til i
lektiecaféen, får en anerkendende hilsen.
e. Fagrådet mødes i slutningen af september.
f. En studerende, som gerne ville følge et ekstra valgfag, fik
afslag på at kunne følge faget via tomplads. SVS undersøger,
om det er korrekt, man ikke kan ’købe sig til’ et fag på den
uddannelse, man er indskrevet på.

Det opsummerende evalueringsnotat, som indgår i ARTS
kvalitetssikring, blev kort gennemgået.
Punkterne under ”Best practice” vil blive videreformidlet på et
lærermøde. Punkterne under ændringer/forbedringer vil blive

KØ/UN

UN

UN

SVS

UN
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diskuteret

4.2 Feed back former

Udskudt til næste møde

4.3 Udlandsophold – opfølgning på
punkt 3.4 i referat af sidste møde

De studerende har undersøgt, hvilke af de universiteter, AU har en
aftale med, der udbyder teologi.
Det er svært at finde mulighed for at rejse ud på
bacheloruddannelsen og næsten uoverskueligt at finde fag, der kan
meritoverføres til fag på uddannelsen – i modsætning til 3. semester
på kandidatuddannelsen, hvor de studerende har mulighed for at
tage internationale valgfag.
Studenterrepræsentanterne vil undersøge Summer School
muligheder og evt. afholde et arrangement for interesserede.
Susanne Vork Svendsen udarbejder liste over universiteter, der er
blevet givet forhåndsgodkendelse til og sender listen til Kristine
Ørnsholt.
Diskussionen mundede ud i, at der er et behov for en guide til,
hvordan de studerende finder frem til de allerede eksisterende
oplysninger på Arts hjemmeside.
Det blev foreslået, at studievejlederne samler og formidler
oplysninger vedr. muligheder for udlandsophold.
Ulrik Nissen kontakter Bjarke Paarup m.h.p. konkretisering af
ønskerne til internationalisering på teologi.

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Social trivsel

NCHG, NV, SNV
SVS

STV
UN

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er – med inddragelse
af relevante parter at udarbejde et bilag til næste møde.
Arbejdsgruppen består af Ulrik Nissen, Kristine Ørnsholt, Niels
Christian Hviid Gade, Nikolaj Vium og Emilie Blåberg Andersen.
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Punkt 6. I øvrigt
6.1. Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

-

Cheftutorernes evaluering
Censorformandskabets årsrapport
Feed back former
Studieplan (to forslag) for studerende med en klassisk
sproglig studentereksamen

.
6.2 Andet mødetidspunkt i
november?

Det blev besluttet at fastholde den oprindelige dato

7. Evt.

Intet

Ref.: SVS
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