Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 2. marts 2017

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg, René
Falkenberg, Ida Høyrup, Niels Christian Hviid Gade, Marike Runz, Liselotte Malmgart
(studieleder), Jeppe Norskov Stokholm (uddannelseskonsulent), Susanne Vork
(studienævnssekretær).

Varighed: 13.00 – 15.30
Afbud: Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder),
Maria Svane-Christiansen (studievejleder)
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1a og 1b)

Bilag 1a, punkt 3.1:Det blev præciseret, at der på mødet med
biskopperne blev talt om uddannelsespolitiske tiltag i det hele taget –
ikke kun om uddannelsesloftet
Referatet blev herefter godkendt.

Opfølgning

Bilag 1b: Referatet blev godkendt.

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

a. Semesteret er kommet godt i gang
b. Ulrik Nissen refererede fra to UFA-møder.
UFA d. 24.1.2017:
- I forbindelse med dette møde blev det konstateret, at
teologi ikke er repræsenteret i Artsrådet.
- Fremdriftsreform 2: De foreløbige erfaringer er generelt
positive
- Dispensationspraksis: Det tilstræbes, at
forretningsudvalgene får mere ens praksis
- Internationalisering fyldte en del på mødet. Det skal
overvejes, hvordan internationalisering og globalisering kan
tænkes ind i uddannelserne på teologi

Arbejdsgruppen for
revision af
studieordninger

UFA d. 21.2.2017:
- Det blev diskuteret, hvad UFAs opgave er. Der blev udtrykt
ønske om mere langsigtede, strategiske overvejelser.
- Indikatorerne i de kommende datapakker er blevet
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c.
d.
e.
f.

revideret/justeret en smule.
- Censorudvalgets rapport blev diskuteret. Forholdet
eksterne censorer – aftagercensorer blev i den forbindelse
drøftet.
- ”At være karriereklar” er et af fakultetsledelsens
fokuspunkter i 2017.
Uddannelsesdagen d. 28. februar havde som hovedtemaer:
sammenhæng og relevans i KA-uddannelser, kollektiv
akademisk vejledning, Studenterinvolverende undervisning
Ulrik Nissen refererede en mailkorrespondance med en
studerende, der har set sig nødsaget til at afbryde studiet, da
fuldtidsstudie og arbejdsliv ikke kunne hænge sammen.
De to Dogmatikhold på BA-uddannelsen er blevet slået
sammen. Baggrunden for og konsekvenserne af
sammenlægningen blev kort drøftet.
Fredag d. 8. september afholdes stor
jubilæumssemesterstartsfest.

3.2 Meddelelser v/ studielederen

Liselotte Malmgart uddybede tankerne bag fokuspunkter ”At være
karriereklar”.
Hensigten er at undersøge om der også på BA-niveau kan være
muligt med en form for praktik/projektarbejde uden for universitetet.
Dette hænger sammen med ønsket om at hjælpe BA-studerende til
afklaring af, hvilke kompetencer, de er i besiddelse af, og hvilke
kompetencer de måtte mangle.

3.3 Nyt fra studievejlederne

Studievejlederne havde meldt afbud til SN-mødet p.g.a. U-days, men
havde fremsendt følgende:
Reeksamen samt dobbeltuddannelse fylder en del i henvendelser fra
studerende
Kommende arrangementer:
- U-Days
- KA årgangsmøde (2. sem.)
Karriereveje (april)
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3.4 Nyt fra de studerende

3.5. Dispensationer (bilag 2)
Orienteringspunkt.

a. Mentorerne vil holde opsamlingsmøde
b. Årgang 2016 tegner godt. De studerende er aktive, og
årgangsrepræsentanterne tager gode initiativer.
c. Der er blandt de studerende stor glæde over, det nu er muligt
at modtage Sui sommerferien mellem afsluttet KA-uddannelse
og start på Pastoralseminariet.
Listen fra FU-møderne d. 10. og d. 23. februar blev gennemgået.

Punkt 4. Beslutningspunkter
4.1 Studieordning 2017 – diakoni
(bilag 3)

Der er nu mulighed for at tage valgfag – som bekendtgørelsen
tilsiger.
Det specialeforberedende element ligger i det projektorienterede
Forløb, og modellen adskiller sig fra IKS-modellen.
Det blev kort drøftet, om diakoni og teologi kunne gå sammen om
udvikling af et to – tre dages kursus.
Studienævnet godkendte studieordningen.

4.2 Studieordning 2017 – RRE
(bilag 4)

Jakob Engberg orienterede om arbejdet med studieordningen og
gennemgik de største ændringer.
Der var enighed om, at studienævnet kunne godkende de dele af
bilaget, som i AU-forstand er en studieordning (til og med punkt 4).
De øvrige dele af bilaget (punkt 5 – 7) betragtes i højere grad som
del af en rammeaftale.
Med forbehold for de justeringer, der fortsat er uafklarede,
forhåndsgodkendte studienævnet studieordningen. Når de uafklarede
justeringer er afklarede, sendes studieordningen til
forretningsudvalget, der så tager stilling til endelig godkendelse.

Arbejdsgruppen for
revision af
studieordninger

Jakob Engberg samt
forretningsudvalget
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4.3 Pilotprojekt – det
specialeforberedende element
(bilag 5 og 6)

Ulrik Nissen gjorde kort rede for baggrunden for punktet.
Liselotte Malmgart supplerede med, at mange studerende i praktik
ikke har mulighed for at deltage i undervisning i et
specialeforberedende element, og ”Take away teaching” derfor kan
være en løsning, da Black Board kan bruges i den forbindelse.
Punktet tages op i studieordningsarbejdsgruppen og derefter igen på
kommende studienævnsmøde

Arbejdsgruppen for
revision af
studieordninger
samt SN

Punkt 5. Drøftelsespunkter
5.1 Årsager til frafald samt tiltag
til fastholdelse (bilag 8 og 9)
5.2 Rekrutteringstiltag

Der nedsættes et udvalg under studienævnet.
Udvalget skal have fokus på årsager til frafald samt tiltag til
fastholdelse med særligt henblik på de nye studieordninger.
Niels Christian Hviid Gade, René Falkenberg og Ulrik Nissen er
medlemmer af udvalget.
Udvalgets tidsramme er resten af 2017.
Jeppe Norskov Stokholm kontaktes m.h.p. talmateriale vedr. frafald
på teologi.
Kirsten Strunge Larsen kontaktes m.h.p. talmateriale, der kan kaste
lys over, hvor mange studerende på 2016-årgangen, der har været til
eksamen (vintereksamen 2016/2017).

Ulrik Nissen
Susanne Vork

Materialet sendes til udvalgsmedlemmerne.
Punkt 6. I øvrigt
6.1 Studenterrepræsentant til
Institutforum

Therkel Krøldrup Havtorn har indvilliget i at indtræde

6.2 Fastlæggelse af
studienævnsmøde i august

Tirsdag d. 5. august kl. 14.00 – 15.30
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6.3 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Eksamensbeviser - RRE

Punkt 7. Evt

Intet

Ref. SV
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