Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 14. november 2017
Varighed: 14.00 – 16.00

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg, René
Falkenberg, Niels Christian Hviid Gade (næstformand), Cecilie Smith-Petersen,
Nikolaj Vium, Maria Svane-Christiansen (studievejleder), Liselotte Malmgart
(studieleder), Susanne Vork (studienævnssekretær). David Bugge deltog under
punkt 4.1. Anne Bjørn (SNUK) deltog under punkt4.3, 5.1 og 5.2
Fraværende med afbud: Jeppe N. Stokholm
(uddannelseskonsulent)
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med et punkt 4.4; Semesterstart.
Dagsordenen blev derefter godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)

Efter rettelse af en stavefejl samt en ”dobbeltkonfekt” blev referatet
godkendt.

2.1 Opfølgning på referat

Evaluering af rusugen udsættes til december eller januar mødet.

Opfølgning

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

a. Arbejdet med revision af studieordningerne skrider
planmæssigt frem. Studieordningerne forventes at kunne
færdigbehandles på december mødet.
b. Studieordningsdiagrammerne var d. 25. oktober til høring
blandt de studerende. De studerende havde konstruktive
kommentarer og en overvejende positiv holdning til
studiediagrammerne.
c. Vedr. F18: Ca. 2/3 af de tilmeldte studerende på BA-projekt
har valgt samme udbud. Alle studerende, der har tilmeldt sig
BA-projekt, forventes at få deres første prioritet opfyldt – en
enkelt i form af individuel vejledning. I alt er 21 studerende
tilmeldt BA-projekt, hvilket må ses som udtryk for, at der er
tale om ’frafaldsårgangen’. Der udspandt sig en kortere
diskussion om tilmeldingsprincipper, hvis antallet af tilmeldte
overstiger det angivne maksimale antal studerende på et hold.
Punktet tages op i løbet af F18.
d. Der er opslået en stilling som sproglærer i latin. Stillingen
forventes besat pr. 1. januar 2018.
e. Ansøgningsfristen vedr. professorat i GT er nu udløbet.
Ansættelsesudvalget er under nedsættelse.
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f. SN: Såvel studenterrepræsentanter som VIP er på valg.
Usikkerheden vedr. sideordnet eller prioriteret opstilling (VIP)
er afklaret.

3.2 Meddelelser v/ studielederen

a. Timetællingsregnskabet viser, at der fortsat ikke er problemer,
for de uddannelser der hører under teologi.
b. Artsrådet var på besøg på Uddannelsesudvalgets møde i uge
45. Artsrådet foreslog, at studiemiljøundersøgelser følges op
ved at studerende modtager en mail med hovedpunkter, når
undersøgelsen er blevet behandlet i de relevante fora.

3.3 Nyt fra studievejlederne

a. Studievejlederne modtager en del henvendelser vedr.
undervisningstilmelding og mulighed for optagelse.
b. Studiepraktikken i uge 43 var særdeles vellykket (24
deltagere).
c. D. 21. november afholdes årgangsmøde for BA-1. årgang

3.4 Nyt fra de studerende

3.5 Dispensationer (bilag 2)

a. Studienævnets studenterrepræsentanter forsøger i forbindelse
med valgkampen at nå ud til alle årgange med orientering om
valg og div. råd og nævn. Forhåbningen er at bringe
valgdeltagelsen i vejret. Valgbod er opstillet 13. og 16.
november.
b. Der er fra de studerendes side udtrykt ønske om mere
information om hele strukturen på AU, så de kan føle sig bedre
rustet til at deltage i valg.
c. Julefesten: Der er styr på det meste – man er klar til en
storslået fest.
Listen fra FU-mødet d. 31. oktober blev gennemgået.

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Retningslinjer for fleksibel

Ulrik Nissen gjorde kort rede for baggrunden for bilagene og omdelte
Side 3 af 6

master (bilag 3 og 4)

eksempel på EVU-tiltag på teologi på KU.
Hvad kan der gøres for at tydeliggøre mulighederne for fleksibel
master på TEO-AU?
Liselotte Malmgart og David Bugge gennemgik det fremsendte bilag
vedr. fleksibel master.
David Bugge oplyste, at en hjemmeside er under opbygning.
Det blev besluttet, at den tidligere udarbejdede folder findes frem
igen og justeres.
Forskellige modeller blev kort drøftet:
a. Sommerskolekurser
b. Kompaktkurser (weekends)
c. Undervisning hver anden mandag i et semester
Umiddelbart blev c anset for den bedste model.
Under alle omstændigheder vil der være tale om ét kursus pr. pr
semester (med garanti for oprettelse). Kurset skal være åbent for
såvel allerede indskrevne studerende som fleksibel masterstuderende.
Fleksibel master skal tænkes med i planlægningen af
undervisningen i E18. Ulrik Nissen kontakter i den forbindelse Kirstine
Helboe og David Bugge.

4.2 Retningslinjer for
ækvivalensbedømmelse af
teologisk uddannelse (bilag 5)

Ulrik Nissen redegjorde for baggrunden for bilaget, som blev drøftet.
Det blev foreslået, at der udarbejdes to papirer: Et til eksternt og et
til internt brug.
SN tilsluttede sig SNUKs ønske om at få mulighed for at kommentere
papiret.
De to papirer udarbejdes m.h.p. endelig beslutning på decembereller januar mødet.

UN

SVS sender papiret
til SNUK
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4.3 Studiediagram – ny
kandidatstudieordning (bilag
6)

Det specialeforberedende element blev skitseret og drøftet.
Bl.a. blev placeringen af det specialeforberedende element drøftet:
Skal det specialeforberedende element ligge ’strøet’ ud over
semesteret som hele dage, eller skal praktikken være afsluttet f. eks.
senest 1. november, så det specialeforberedende element kan ligge
samlet efter denne dato?
Der er fra arbejdsgruppens side lagt op til, at fysisk tilstedeværelse
kræves ved deltagelse i det specialeforberedende element. Dette blev
ligeledes drøftet.
Drøftelsen fortsætter i arbejdsgruppen.
Det blev præciseret, at emnekurserne er tværfaglige og kun udbydes
på 3. semester.

4.4 (nyt) Semesterstart

Ulrik Nissen foreslog, at Jakob Egeris Thorsen anmodes om at holde
forelæsningen i forbindelse med kommende semesterstart. SN
tilsluttede sig forslaget.

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Kompetenceprofil for BA og KA
(bilag 7)

5.2 Studiediagram for BA (bilag 8)

UN

SN tilsluttede sig det fremsendte bilag

SN tilsluttede sig det fremsendte bilag (med en enkelt bekymring i
forbindelse med at græsk og latin ligger på samme semestre).
Arbejdsgruppen blev opfordret til at udarbejde studiediagram for
studerende, der ved studiestart har merit i forbindelse med de
propædeutiske sprog. Liselotte Malmgart fremsender forslag til et
sådant studiediagram.
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Punkt 6. I øvrigt
6.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Til januar mødet:
- Drøftelse af opslag af cheftutorstilling
- Teksten i uddannelsesguiden bør nærlæses, da der optræder
misvisende/upræcise oplysninger. Det bør undersøges, hvor
uddannelsesguiden får sine oplysninger fra, og hvornår der er
deadline for at indsende ændringer.
Derudover bør det fremhæves, hvad der er særligt ved TEO på
AU.

6.2 Dato for juleafslutning

Tirsdag d. 30. januar 2018 mødes det afgående studienævn til
middag. Ulrik Nissen bestiller bord.

Punkt 7. Evt

Prodekanen har meddelt, at det nu er officielt, at Liselotte Malmgart
fortsætter som studieleder.

SVS

UN

Ref. SV
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