Bilag 1a

Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 25. januar 2018
Varighed: 13.00 – 14.45

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg, René
Falkenberg, Niels Christian Hviid Gade (næstformand), Cecilie Smith-Petersen,
Nikolaj Vium, Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder), Jeppe N. Stokholm
(uddannelseskonsulent), Kirstine Helboe, Susanne Vork (studienævnssekretær),
Anne Bjørn (SNUK) deltog under punkt 5.
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart
(studieleder)
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

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

Ordinært møde: Referatet blev godkendt

2.1 Opfølgning på referat

Opfølgning

Ekstraordinært møde: Efter en præcisering vedr. udtalelse fra
praktiksted blev referatet godkendt.
Punkt 2.: Der er her tale om studerendes manglende kendskab til
AUs politiske strukturer. Punktet tages op på februar-mødet.
Punkt 3.1: Punktet behandles på februar-mødet. Materiale fra
uddannelseseftersynet (Lykke K. Schelde) medsendes som bilag.
Punkt 4.1: Der arbejdes fortsat med at undersøge muligheden for et
10 ECTS projektorienteret forløb på BA-uddannelsen.

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

3.2 Meddelelser v/ studielederen

3.3 Nyt fra studievejlederne

3.4 Nyt fra de studerende

a. Der afholdes semesterstartsarrangement d. 9. februar.
b. Nikolaj Olsen er ansat som ny studielektor i latin.

Ingen meddelelser.
a. Studievejlederne modtager henvendelser fra potentielle
kommende studerende.
b. U-Days er under forberedelse. Afholdes 1. og 2. marts.
c. Maria Svane-Christiansen holder pr. 1. april op som
studievejleder.
Beståelseskravet i GT1 virker voldsomt i forhold til fagets vægtning
(5 ECTS). Ulrik Nissen kontakter faggruppen.
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3.5 Dispensationer (bilag 2a og
2b)

Listen fra FU-møderne d. 20. december 2017 og d. 15. januar 2018
blev gennemgået.

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Cheftutorstilling (de
studerendes punkt)

Den hidtidige praksis har været, at studievejlederne/en af
studievejlederne var cheftutorer/-tutor. Studenterrepræsentanterne
ønsker, at stillingen fremover skal slås op.
SN tilsluttede sig studenterrepræsentanternes ønske. SN-formanden
og –næstformanden gennemfører ansættelsessamtalerne.
I forlængelse af ovenstående blev instruktorstillinger drøftet.
Den nuværende praksis er, at instruktorstillinger ikke slås op.
Faglæreren spørges/har mulighed for at anbefale studerende til
instruktorstillinger.
Der var enighed om at fastholde praksis.

4.2 Specialereception

Ulrik Nissen formulerer til februar-mødet et udkast til invitation til
specialeafleveringsreception samt forslag til dato.

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Studieordninger BA & KA –
eventuelle sidste justeringer samt
overgangsstudieordning

Enkelte præciseringer:
- Feed back på BA?
Ulrik Nissen kontakter de pågældende undervisere m.h.p.
overvejelser om, hvordan feed back gives.
- BA – er der i Græsk 2 tale om en portfolio på i alt fem sider?
Ja.
- Hvor der er tale om ”Eksamen uden forberedelsestid” skal det
tilføjes, at der er tale om kendte spørgsmål.
- KA – DO: I den fremsendte tekst står ”andre hjælpemidler”.
Dette skal rettes til ”alle hjælpemidler”.
I øvrigt:
- De faglige mål i forbindelse med Projektorienteret forløb blev
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SVS sender papiret
til SNUK
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kort drøftet.
- Beskrivelse af omfanget af øvelser i forbindelse med
Projektorienteret forløb tages op på februar-mødet.
- Hvis der skal tilføjes noget vedr. det specialeforberedende
element, kan KA-2017-historie måske fungere som inspiration.
- Udkast til overgangsstudieordning og udfasningsplan tages op
på februar-mødet
Studieordningerne blev herefter godkendt.
5.2 Ekstra tid til eksamen i
forbindelse med frie opgaver

SVS

Forretningsudvalget

Studienævnet tilsluttede sig SN-IKS’ beslutning om at fastholde
praksis (som er, at der også gives ekstra tid til frie opgaver).
Der kan fortsat kun gives ekstra tid i forbindelse med eksamener,
hvis der er tale om usædvanlige forhold.

Punkt 6. I øvrigt
6.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Punkt 7. Evt

Der skal skæres i udbud på 1. og 2. semester på KA.
Forskellige modeller blev drøftet.
Problematikken tages også op i lærergruppen.
Ulrik Nissen planlægger derefter undervisningen i E17, og punktet
tages så op igen.
Fremgår af referatet.
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Ulrik Nissen takkede Jakob Engberg for deltagelse i
studienævnsarbejdet.

Ref. SVS
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