Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 19. juni 2018
Varighed: 13.00 – 15.30

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe, Niels
Christian Hviid Gade (næstformand), Cecilie Smith-Petersen, Signe Nøhr Villebro
(suppleant), Ida Høyrup (studievejleder), Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel
Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent) (til kl. 14.30), Susanne Vork
(studienævnssekretær).
Jakob Egeris Thorsen og Jakob Engberg under punkt 3
Fraværende med afbud: René Falkenberg, Nikolaj
Vium, Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder), Emilie
Blåberg Andersen (studievejleder)
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
Der blev foretaget en kort præsentationsrunde.

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

Referatet blev godkendt.

Punkt 3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering
v/studienævnsformanden –
herunder studiestartspjecen
(bilag 2)

Ulrik Nissen og Niels Christian Hviid Gade aftaler møde vedr.
introduktion for nye KA-studerende.
Ulrik Nissen indskærper på lærermødet i august, at de gældende
rammer vedr. evaluering, forventningsafstemning m.v. skal
overholdes.

Opfølgning

UN og NCHG
UN

a. Der er afholdt specialeafleveringsreception. Enkelte studerende
har udtrykt utilfredshed med, at receptionen var for
studerende, der afleverede speciale d. 1. juni. Der var enighed
om, at dato for specialeafleveringsreception næste år skal
meddeles i god tid, og at det klart skal kommunikeres, at alle
KA-studerende er inviterede – dog er det udelukkende de
studerende, der har afleveret speciale, der har mulighed for at
invitere gæster med. Konceptet for
specialeafleveringsreceptionen vil blive drøftet i E18.
b. 71 % af de tilmeldte afleverede speciale d. 1. juni.
c. Foreløbigt optag på KA-uddannelsen pr. 1. september 2018:
Fuldt hus.
d. Studiestartspjecen: Der er kun sket enkelte ændringer. I
programmet for fredag d. 31. august er der lagt vægt på, at
man ønsker at give de nye studerende en mere klar
fornemmelse af, hvad teologi er. Der blev stillet et enkelt
spørgsmål: Hvorfor bruges betegnelsen ”rusuge” ikke i pjecen?
Svaret er, at man ønsker at præcisere, at der er tale om
studiestart med fagligt indhold – ikke om en ’festuge’. Pjecen
og programmet fik pæne ord med på vejen.
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3.2 Meddelelser v/studielederen

a. Liselotte Malmgart orienterede om en henvendelse fra en
gruppe studerende om bl.a. manglende midtvejsevaluering
samt kommunikationsform og om svaret til de studerende.
Studienævnet vil se nærmere på sin evalueringspraksis og
sikre, at den er i overensstemmelse med den vedtagne
evalueringspraksis.
b. Der er afholdt møde med censorformandskabet for teologi.
Censorformandskabets årsberetning blev gennemgået.
Censorformandskabet roste de studerendes niveau og
eksamensafviklingen.
De nye studieordninger fyldte en del på mødet. De vigtigste
drøftelsespunkter var:
- Censorformandskabet mente, der ikke var taget tilstrækkelig
højde for de indsigelser, censorformandskabet havde givet
udtryk for i sit høringssvar.
- Ulrik Nissen og Liselotte Malmgart forklarede, hvorfor de nye
studieordninger ikke vil resultere i en ’lukkethed’, som
censorformandskabet var nervøse for.
Ulrik Nissen og Liselotte Malmgart forklarede ligeledes, at
bacheloruddannelsen er ændret, fordi der er kommet nye krav
til studieordninger – ikke fordi PT er rykket ned på
bacheloruddannelsen.
- Censorformandskabet ønsker aftalen fra 2012 vedr. NT 2 og
originalsprogets rolle, bekræftet. Det blev afklaret, at den nye
studieordning ikke ændrer på hverken originalsprogets rolle
eller aftalen.
- Specialer på diakoni har et lavere gennemsnit end specialer på
teologi.
Liselotte Malmgart og Ulrik Nissen er inviteret til møde hos Teologi på
KU, hvor man også har lavet nye studieordninger.

3.3. Nyt fra studievejlederne

Ida Høyrup er ansat som ny studievejleder efter Kristoffer Vinther
Olesen. Studievejlederne får henvendelser om optagelse og
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Studiestart, men ellers ikke mange henvendelser for øjeblikket.
3.4 Nyt fra de studerende

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Feed back – diakoni (bilag 3 –
6)

4.2 Forslag til undervisnings-,
eksamens- og omprøveperioder
2019-2020 (bilag 7)

De studerende, der lige har afleveret BA-projekt har ytret en vis
utilfredshed med pensum- og vejledningspraksis. Krav til formalia har
varieret fra vejleder til vejleder, hvilket har skabt forvirring.
På lærermødet i august vil det blive diskuteret, om underviserne
ønsker ensretning m.h.t. formalia i forbindelse med BA-projektet.
René Falkenberg vil blive bedt om i forbindelse med det
specialeforberedende forløb at gøre de studerende opmærksomme
på, hvor de kan finde oplysninger vedr. formalia.

Ulrik Nissen gjorde rede for baggrunden for punktet.
Der udspandt sig en drøftelse af overvejelserne bag placering af feed
back og feed backformer samt om overvejelserne bag at lægge tekst
om feed back i studieordningerne (drøftelsen gjaldt også
studieordningerne på teologi).
Der var enighed om, at feed backformerne på teologi bør diskuteres.

UN

UN

De medsendte bilag vedr. diakoni blev godkendt. UN giver Jakob E.
Thorsen besked.

UN

Den tidligere fremsendte skabelon vedr placering af og form for feed
back vil blive udfyldt og sendt til Liselotte Malmgart.

UN

Studienævnet kan tilslutte sig den overordnede ramme, men
teologi har et ønske om, at såfremt ordinære eksamener er afholdt
tidligt i eksamensperioden, skal det tilstræbes at afholde omprøve så
tæt som muligt på den ordinære eksamen Det vil bl.a. sikre, at de
studerende kan følge undervisningen i februar.
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4.3 De studerendes kendskab til
AUs politiske strukturer

4.4 Social trivsel

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Godkendelse af handleplaner
for BA-TEO, KA-TEO, Diakoni og
RRE (bilag 8 – 11)
Punkt 6. I øvrigt
6.1. Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Forskellige muligheder for at udbrede de studerendes kendskab til
AUs politiske strukturer blev kort drøftet.
Niels Christian Hviid Gade kontakter Artsrådet m.h.p. samarbejde om
projektet.
Niels Christian Hviid Gade undersøger endvidere, om det vil være
formålstjenligt at slette forskellige hjemmesider med forældede
oplysninger.
Følgende blev drøftet:
- Ulrik Nissen vil se nærmere på erfaringer fra Kunsthistorie i
forbindelse med mentorordning.
- Feed back kan også være et element (trivselssamtale).
- Studenterpræsterne har henvendt sig til Ulrik Nissen med
forespørgsel om evt. samarbejde/etablering af arrangementer.
Studienævnet var positivt indstillet over for et samarbejde
med studenterpræsterne.
- Den nuværende kultur har et islæt af ”det kan ikke betale sig
at prøve at forbedre det sociale miljø”. For at ændre denne
kultur blev det besluttet at Niels Christian Hviid Gade
kontakter det teologiske fagråd og beder dem indsamle
erfaringer med ’best practice’ vedr. tiltag til forbedring af det
sociale miljø. Fagrådsmedlemmer inviteres til studienævnets
møde i august m.h.p. udvikling af social trivsel.
De fire handleplaner blev godkendt og vil blive fremsendt til Lykke K.
Schelde.






NCHG
NCHG

NCHG
UN

SVS

Evaluering af undervisningen i F18
Semesterstart
Fagrådets punkt vedr. social trivsel og i forlængelse heraf
Studienævnet diskuterer, hvilke tiltag studienævnet kan gøre
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7. Evt.



Sommerskolekurser



Ulrik Nissen takkede Cecilie Smith-Petersen for lang og tro
tjeneste i og kæmpeindsats for studienævnet
Næste møde er d. 14. august kl. 13.00 – 15.30.



Ref.: SVS
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