Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 27. april 2017
Varighed: 13.00 – 15.30

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), René Falkenberg, Jakob
Engberg, Ida Høyrup, Niels Christian Hviid Gade, Marike Runz, Cecilie SmithPetersen (suppleant), Maria Svane-Christiansen (studievejleder), Jakob Egeris
Thorsen (14.00 – 14.50), Jeppe Norskov Stokholm (uddannelseskonsulent) (fra kl.
13.45), Susanne Vork (studienævnssekretær).
Afbud:, Liselotte Malmgart (studieleder)
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Et punkt vedr. semesterstartsfesten blev tilføjet under punkt 6.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)

Referatet blev godkendt.

Opfølgning

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

3.2 Meddelelser v/ studielederen

a. Ulrik Nissen orienterede fra møde d. 25. april i
Kirkeministeriet:
- Et udvalg vedr. præstemanglen ventes inden for
overskuelig fremtid at udsende rapport.
- Følgende blev bl.a. drøftet på mødet:
 Rekruttering (tiltag)
 Årsager til frafald samt tiltag til at reducere frafaldet
 § 2. Biskopperne ønsker de to teologiske fakulteter
fremover bistår biskopperne i forbindelse med § 2vurderinger. Der var tilslutning til tanken om et
nationalt teologisk nævn, der kan bistå i forbindelse
med sådanne vurderinger. Forslaget tages op på
biskoppernes møde i kommende uge.
b. Rekruttering
Ulrik Nissen og Nikolaj Vium har afholdt møder i forbindelse
med arbejdet vedr. rekruttering og mødes snarest med Ulrik
Vossgerau om brug af sociale medier i forbindelse med
rekrutteringstiltag. Et par studerende må meget gerne melde
sig til arbejdsgruppen.

Ulrik Nissen

Ingen meddelelser.

Side 2 af 7

3.3 Nyt fra studievejlederne

a. Studievejlederne modtager henvendelser vedr. stress,
depression, eksamensnervøsitet – men også om optagelse på
såvel teologi som på diakoni.
b. ”Karriereveje” blev afholdt d. 26. april. Arrangementet var
vellykket, men ikke så velbesøgt. Årsagerne hertil blev kort
drøftet.
c. Der er ikke planlagt yderligere kollektive arrangementer i
indeværende semester.
d. Maria Svane- Christiansen er ansat som chef-tutor.

3.4 Nyt fra de studerende

a. Der er afholdt møde med årgangsrepræsentanterne, hvor det
blev drøftet, hvad man kan gøre for at skabe et bedre
studiemiljø på tværs af årgangene.
b. Årgangsrepræsentanterne ønsker at etablere en sprogcafé.
Ulrik Nissen inviterer initiativdeltagerne til møde.
c. Studieloungen vil gennemgå en forskønnelseskur i løbet af
sommerferien.

3.5 Dispensationer (bilag 2)

Listen fra FU-mødet d. 7. april blev gennemgået.

3.6 Arbejdsgruppen vedr.
fastholdelse

Et enkelt møde er afholdt, hvor arbejdsgruppens mandat og snitflade
til trivselsudvalget blev drøftet.
Der indkaldes snarest til næste møde.

Ulrik Nissen

Ulrik Nissen

Punkt 4. Beslutningspunkter
4.1 Standardformuleringer i 2017studieordningerne (bilag 3)

Studienævnet tilsluttede sig bilaget – dog med den bemærkning at
”Faglige mål” kunne trænge til en sproglig opstamning.
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Punkt 5. Drøftelsespunkter
5.1 Datapakker (bilag 4a – 4n)

Diakoni:
a. 1.årsfrafaldet er ret højt. Dette skyldes formentlig, at de
studerende kommer med meget forskellig baggrund (ofte med
en anden baggrund end en universitets-BA). Endvidere er
gennemsnitsalderen højere end på de fleste andre
uddannelser, og mange af de studerende har deltidsarbejde
ved siden af. Begge dele kan føre til frafald og/eller lavere
studieprogression.
b. Trivsel/studiemiljø: Underviserne gør meget for at ryste de
studerende sammen, og der tænkes meget over, hvordan
studiegrupperne sammensættes. Man må dog formode, at da
gennemsnitsalderen som nævnt er højere end på andre
uddannelser, er det næppe på studiet de modne studerende
forventer at skulle finde social trivsel.
Jeppe Norskov Stokholm oplyste, at andre uddannelser med samme
optagelsesgrundlag har stort set samme frafaldsprocent og samme
forklaring på frafaldet.
Der var i studienævnet enighed om, at diakoni og RRE i langt højere
grad skal inddrages/opfordres til at deltage i arrangementer,
fredagsbar m.v.
RRE:
a. 1.årsfrafaldet er ret højt. Frafaldet i 2015 var dog særligt,
hvilket skyldtes særlige forhold mellem de studerende.
Underviserne opfordrer de studerende til at ”søge hinanden”,
så der er større mulighed for at opnå et godt miljø.
b. Studieprogressionen hænger sammen med frafaldet, og med
at flere studerende er på barsel.
c. Bruttoledigheden: Tallet dækker over to ud af otte studerende.
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BA-TEO:
a. 1.årsfrafaldet er for højt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der
skal komme med forslag til tiltag, der kan nedbringe frafaldet.
Foreløbige tiltag/forslag:
- Forventningsafstemning (bl.a. i forbindelse med
sprogfagene)
- Studiestartsprøve
- Evt. udvidelse af kvote 2-optag
- Evt. supplerende adgangsprøve
- Mentorordning
KA-TEO:
Ledighedstallet er sløret af, at der ikke er taget højde for, at de fleste
kandidater fortsætter på Pastoralseminariet. Ligeledes er der ikke
taget højde for, at ansættelsesproceduren i folkekirken er temmelig
langvarig.

5.2 Studiemiljøundersøgelsen

Diskussionen koncentrerede sig i høj grad om nul-tolerance, og der
var fuldstændig enighed om, at nul-tolerance praktiseres og fortsat
skal sikres.
Spørgsmålet er, hvordan studienævnet kan/skal agere på tallene
vedr. diskrimination, chikane og vold.
Følgende blev bl.a. drøftet:
 Underviserne opfordres til at være opmærksomme på, hvad
der kan opfattes som manglende respekt (både i forholdet VIP
– studerende og studerende imellem)
 Underviserne opfordres til at gribe ind, hvis de observerer
noget upassende og/eller ubehageligt mellem de studerende
 Alle opfordres til at være opmærksom på, om der i f.eks. visse
grupper er opstået en særlig hård jargon (og i givet fald at
ændre denne jargon)
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og/eller slutevaluering kan spørge de studerende om, hvordan
de finder tonen er.
Skal opmærksomhed på god tone i undervisningen præciseres
på undervisningsplanlægningspapiret?
De studerende skal oplyses om, at de, hvis de oplever
diskrimination, chikane eller vold, altid kan henvende sig til
Ulrik Nissen eller til studievejlederne. Der vil blive formuleret
en kort mail til de studerende, hvor dette præciseres, og hvor
nul-tolerancen også præciseres.

Ulrik Nissen,
Susanne Vork,
studievejlederne

Det blev oplyst, at der på fakultetsniveau vil blive oprettet en hotline
service.
5.3 BA-rapport (bilag 5)

Rapporten vil blive inddraget i studieordningsarbejdet.

5.4 Procesplan for
studieordningsrevisionen
2017/2018 – Teologi (bilag 6)

Studienævnet tog planen til efterretning.

Punkt 6. I øvrigt
6.1 Semesterstartsfest

6.2 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Et festudvalg er ved at blive etableret. TEOs 75-års jubilæum skal
markeres.
Studenterrepræsentanterne har fået flere henvendelser fra RV og AIS
vedr. fælles semesterstartsfest.
Det blev aftalt, at Ulrik Nissen, René Falkenberg, Kirstine Helboe,
Niels Christian Hviid Gade samt repræsentant for TEOS bar og
fagrådet for RV afholder afklarings-/forventningsafstemningsmøde
m.h.t. aftenfesten.
-

Ulrik Nissen

Studenterrepræsentationen i studienævnet
Portfolio i GT og PT
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Punkt 7. Evt

Intet

Ref. SV
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