Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 14. august 2018
Varighed: 13.00 – 15.30

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe, Niels
Christian Hviid Gade (næstformand), Nikolaj Vium, Signe Nøhr Villebro, Ida Høyrup
(studievejleder), Emilie Blåberg Andersen (studievejleder), Terkel Rørkær Sigh
(uddannelseskonsulent) (til kl. 14.30), Susanne Vork (studienævnssekretær).
Julie Zederkof (SNUK) under punkt 3.1
Fraværende med afbud: René Falkenberg, Liselotte
Malmgart (studieleder))
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Efter tilføjelse af nyt punkt. 4.1 (formalia i forbindelse med BAprojekt) blev dagsordenen godkendt.

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

Referatet blev godkendt efter en enkelt rettelse (slagfejl)

Punkt 3. Orienteringspunkter
3.1 Den digitale
studieordningsressource (bilag
2 og 3) v/Julie Zederkof

Julie Zederkof orienterede kort om baggrunden for og hensigten med
den digitale studieordningsressource.
Formålet er at opsamle viden og erfaringer i forbindelse med
studieordningsarbejde og etablere en ressource, hvor det er muligt
hurtigt at orientere sig om, hvordan f. eks. studieordningsbegreber
defineres.
Når arbejdet er godt i gang har såvel studenter- som VIP
repræsentanter mulighed for at deltage i fokusgrupper, som
testpersoner eller i et én-til-én-interview i F19.
Ulrik Nissen nævner denne mulighed på lærermødet d. 15. august.
Navne på evt. interesserede sendes til Julie Zederkof.
Studenterrepræsentanterne meldte sig til fokusgruppen.
Instituttet aflønner VIP-repræsentanters timeforbrug i forbindelse
med testen.
Den digitale studieordningsressource forventes færdig i august 2019.

3.2 Orientering
v/studienævnsformanden

Opfølgning

Der er fulgt op hhv aftalt tidspunkt for opfølgning på alle punkter

UN

Optagelsestal blev omdelt og kort kommenteret. 52 personer har
takket ja til en plads på bacheloruddannelsen i teologi. Ansøgertallet
viser, at der i år var lidt flere ansøgere end sidste år, og at
ansøgertallet har været stigende siden 2014. I 2018 har i alt 144
personer søgt ind på studiet, og 63 ansøgere blev tilbudt plads. Pr. 6.
august har 52 taget imod den tilbudte studieplads. Det
øgede ansøgertal har ført til, at der i år var en adgangsbegrænsning
på 5,3.
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På kandidatuddannelsen i teologi er alle pladser blevet optaget.
RRE: Tre er optaget or. 1. september (heraf en i anden runde).
Diakoni: 20 er optaget pr. 1. september (heraf fem i anden runde).
3.3 Meddelelser v/studielederen

a. Fristen for ansøgning om oprettelse af sommerskolekurser i
2019 er udsat til 1. september. Der er foreløbig ingen
ansøgninger fra teologi, og kun en enkelt fra det øvrige IKS.
b. Der iværksættes på Arts et projekt om konkrete initiativer til
og tiltag til fastholdelse på 1. studieår. Det er håbet, at der i
en 5 måneders periode kan ansættes en projektmedarbejder.

3.3. Nyt fra studievejlederne

Studievejlederne er i fuld gang med planlægning af såvel BA- som
KA-introduktionen og af studiegruppe facilliterende workshops.
Spørgsmål vedr. optag/efteroptag samt spørgsmål i forbindelse med
sygemeldinger fylder i vejledningen.

3.4 Nyt fra de studerende

Alle studienævnsstudenterrepræsentanter på IKS var i juni inviteret
til møde med institutledelsen.
Mulighederne for og problemer i forbindelse med udlandsophold
blev diskuteret. Dette punkt skal tages op i SN.
Studenterrepræsentanterne undersøger, hvori problemerne består.
Også de studerendes problemer med parkering blev drøftet.
Institutledelsen vil se på eventuelle løsningsmodeller.

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 (nyt) Formalia i forbindelse
med BA-projekt

NCHG og UN
NCHG, NV, SNV

Som nævnt på sidste møde oplevede en del studerende forvirring i
forbindelse med især pensumbestemmelserne vedr. fællespensum vs.
individuelt pensum.
Ulrik Nissen vil på lærermødet erindre om, at retningslinjer i
forbindelse med de enkelte kurser skal foreligge ved semesterstart.
Det blev foreslået, at der afholdes orienteringsmøder vedr. BA
projekt, vedr. valg af valgfag samt vedr. gæstefag. Studievejlederne
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kan evt. stå for sådanne arrangementer.
4.2 Semesterstart

Formiddagsprogrammet for 7. september offentliggøres senere i
denne uge.
Ulrik Nissen kontakter Theis Oxholm (RV) m.h.p. at opklare
eventuelle misforståelser vedr. det officielle program for
semesterstartsdagen.

4.3 De studerendes kendskab til
AUs politiske strukturer

Niels Christian Hviid Gade har holdt møde med Artsrådet.
Artsrådet har flere idéer til, hvordan de studerendes kendskab til AUs
politiske strukturer kan øges, og Artsrådet er interesseret i et
samarbejde med både det teologiske fagråd og SN.
SN-TEOs studenterrepræsentanter vil i samarbejde med fagrådet og
Artsrådet i september og oktober holde åbne informationsmøder for
studerende om de politiske strukturer på AU.
Det blev foreslået, at man i højere grad end hidtil også
henvender sig til studerende på 2. studieår.
Der var enighed om, at det er vigtigt at finde sager/punkter, der kan
engagere de studerende.
Fagrådet vil diskutere, hvilke sager man vil prioritere at engagere sig
i.

4.4 Social trivsel

Resultat af brainstorm:
- Etablering af et socialt årshjul
- Arrangementer i dagtimerne (m.a.o. ikke kun
aftenarrangementer)
- Den gode tone – hvordan kan der arbejdes med
kommunikationen? Der er her tale om tonen blandt de
studerende, men også om tonen mellem VIP og studerende.
- Social inklusion – hvordan kan der bedst muligt arbejdes med
dette?
- Sprogcaféen er vigtig
- Morgensang skal bibeholdes

UN
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-

Kan Axis Mundi ’ommøbleres’, så lokalet bliver bedre egnet til
forskellige formål?
- Kan resten af huset tænkes ind i social trivsel i form af f.eks.
flere hyggekroge?
- En studiementorordning (ikke som enkelt arrangementer, men
som egentlige forløb)
Der var enighed om, at en konkret strategi skal udarbejdes.
Overskrifter til strategiens punkter kan eksempelvis – på baggrund af
brainstormingen – være:
- Rummelighed skal sikres
- Frafald skal mindskes (bacheloruddannelsen). Her kan det
under punkt 3.3 b omtalte projekt inddrages
- Social gennemsigtighed skal etableres (årshjul)
- Inklusion
- Den gode tone
- Struktur i hverdagen (ikke blot for særligt udfordrede
studerende, men for alle) – herunder feed back til
underviserne i forbindelse med struktur i undervisningen.
Studievejlederne undersøger allerede eksisterende tilbud/tiltag og
melder tilbage til SN
Ulrik Nissen omtalte kort, at der også er ved at blive etableret et
projekt om fastholdelse af studerende på 2. og 3. studieår på
bacheloruddannelsen.
Punktet tages løbende op på SN-møder i E18 og F19.
Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Mødeplan for E18

Onsdag d. 12. september kl. 13.00 – 15.30
Tirsdag d. 9. oktober kl. 13.00 – 15.30
Tirsdag d. 13. november kl. 13.00 – 15.30
Tirsdag d. 18. december kl. 13.00 – 15.30
Evt. onsdag d. 16. januar 2019 kl. 13.00 – 15.30
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Punkt 6. I øvrigt
6.1. Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)






7. Evt.

Evaluering af undervisningen i F18
Feed back former
Udlandsophold. Det skal undersøges, hvilke samarbejdsaftaler
AU har. Ligeledes skal de økonomiske muligheder undersøges.
Social trivsel – hvordan samles der bedst op på punktet, og
hvordan sættes arbejdet i gang (evt. udarbejdelse af memo).

Intet

Ref.: SVS
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