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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev 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 i Uddannelsesforum:
- Institutionsakkreditering: AU er indstillet til betinget
godkendelse. Høringssvar blev indsendt 28. marts, og der
kan forventes svar primo juni.
- Studiemiljøundersøgelsen offentliggøres 1. april
b. Ulrik Nissen refererede fra afdelingsmødet d. 22. marts:
- Strukturen for bachelorstudieordning-2018 blev drøftet.
Der blev på mødet givet udtryk for, at SG ikke bør placeres
for tidligt på uddannelsen. Det blev diskuteret, hvorvidt
Teologiens grundtemaer bør bevares eller afskaffes. Det
blev nævnt, at det er vigtigt med et fag, der tidligt i studiet
samler teologiens fagligheder og giver et overordnet
indtryk af faget
c. Ulrik Nissen omdelte bilag, hvoraf det fremgik, at der er
indkommet 48 kvote 2-ansøgninger (heraf 17 som 1. prioritet)
d. Jakob Egeris Thorsen er blevet ansat som lektor i diakoni
e. D. 25. april deltager Ulrik Nissen sammen med Bjarke Paarup
samt dekanatet for teologi på KU i møde i Kirkeministeriet,
hvor bl.a. præstemanglen vil blive drøftet.
Jeppe Norskov Stokholm orienterede på vegne af Liselotte Malmgart:
I forlængelse af uddannelseseftersynet har dekanatet nedsat to
arbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med kandidatuddannelserne
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3.3 Nyt fra studievejlederne

3.4 Nyt fra de studerende

hhv. bacheloruddannelserne.
Kandidat-arbejdsgruppen koncentrerer sig pt om udarbejdelse af
fælles retningslinjer for projektorienteret forløb (praktik)- herunder
det specialeforberedende element.
Bachelor-arbejdsgruppen koncentrerer sig pt om HUM-fagene. Der er
et ønske om at HUM-fagene i højere grad skal beskæftige sig med
globalisering og internationalisering. Et muligt tiltag i den forbindelse
kan være, at undervisningen foregår på engelsk. HUM-fagenes
placering diskuteres ligeledes.
Studievejlederne var forhindrede i at deltage i mødet, men har siden
indsendt følgende:
a. Studievejlederne modtager især henvendelser vedr. optag.
Mange henvendelser (fra personer med forskellige baggrunde)
med spørgsmål til Diakoni. Derudover er det meget
forskelligt, hvad der bliver spurgt ind til i vejledningen.
b. Afholdte arrangementer:
- Årgangsmøde BA, 2. semester:
Kun ganske få mødte op, hvilket var meget ærgerligt!
Studievejledernes opfattelse er, at de studerende godt
vidste, mødet fandt sted, men ikke prioriterede at komme.
Studievejlederne fik på mødet indtryk af, at nogle
studerende føler sig pressede i græsk og bliver nervøse,
når ’dygtige’ studerende giver udtryk for, de finder noget
svært.
De studerende, der deltog i mødet, var glade for mødet og
syntes, de fik noget ud af det.
- Årgangsmøde KA, 2. semester:
Mødet gik rigtig fint, og mange (ca. 20) var mødt op. Det
fungerede fint, at studievejlederne havde inviteret Søren
Jensen og Simon Jylov til at fortælle om henholdsvis
feltprojekt og livet som specialestuderende.
c. Næste arrangement er Karriereveje (kandidater i job) d. 26/4.
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a. Der blev d. 28. marts afholdt møde med
årgangsrepræsentanterne. Pænt fremmøde.
- Bl.a. blev bachelorstudieordning-2018 drøftet, og input vil
blive videresendt til arbejdsgruppen.
- Der er nu valgt en teo-repræsentant til Artsrådet.
- Det er blevet diskuteret, hvordan det sikres, at nye
årgangsrepræsentanter kommer med i arbejdet. Der er
udnævnt to ’tovholdere’ til opgaven.

3.5. Dispensationer (bilag 2)
Orienteringspunkt.

Listen fra FU-møderne d. 9. og d. 22. marts blev gennemgået.

Punkt 4. Beslutningspunkter
4.1 Projektorienteret forløb (bilag
3)

Ulrik Nissen orienterede om, at Kirstine Helboe er ny
Praktikkoordinator.
Ulrik Nissen gennemgik derefter kort det eftersendte bilag.
Bilaget udspringer af, at beskrivelsen af projektorienteret forløb
(praktik) skal leve op til de nye krav i uddannelsesbekendtgørelsen.
De afmærkede justeringer vil kun være gældende for den nuværende
KA-studieordning.
Studienævnet tilsluttede sig bilaget.

Susanne Vork
orienterer Trine B.
Jessen

4.2 Eksamenssprog
(bilag 4)

Studienævnet tilsluttede sig bilaget

Susanne Vork
orienterer Trine B.
Jessen

4.3 Fremtidig evalueringspraksis

Efter en kortere diskussion af fremtidig evalueringspraksis blev
følgende besluttet:
 Alle undervisere sender ved hvert semesters afslutning en kort
refleksionsrapport samt evalueringsresultater til Ulrik Nissen.
 Refleksionsrapporterne diskuteres i studienævnet (udsendes
som bilag til dagsordenspunktet)

Ulrik Nissen og
Susanne Vork
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Resultatet af behandlingen i studienævnet indskrives i et
sammenfattende evalueringsnotat, som sendes til
studielederen.
Ulrik Nissen omdelte et eksempel på et sådant evalueringsnotat. Ulrik
Nissen og Susanne Vork finpudser skabelonen og sender den til
gennemsyn hos studienævnets medlemmer.
Derefter vil E16 kunne evalueres.
4.4 Forhåndsgodkendelse af
valgfag på Diakoni (bilag 5)

Diakoni ønsker det religionsvidenskabelige valgfag, som det fag der
kan forhåndsgodkendes.
Ulrik Nissen taler med Jørn Borup.
Forhåndsgodkendelsen vil i givet fald gælde fra og med E18.

Ulrik Nissen

Punkt 5. Drøftelsespunkter
5.1 Årsager til frafald samt tiltag
til fastholdelse
5.2 Rekrutteringstiltag (herunder
bilag 6)

Det blev besluttet, at vente med dette punkt til
studiemiljøundersøgelsen foreligger. Arbejdsgruppen for fastholdelse
indkaldes snarest m.h.p. bidrag til dels arbejdsgruppe for
studieordningsrevision og dels fremlæggelse på kommende
studienævnsmøde.
I forbindelse med gennemgang af studievejledernes liste over
aktiviteter (bilag 6) blev følgende spørgsmål rejst:
Eksisterer der egentlige rekrutteringsaktiviteter/- tiltag?
Kan sociale medier bruges mere aktivt i forbindelse med
rekruttering?
Der var i studienævnet enighed om, at der skal være mere
opmærksomhed på rekrutteringsaktiviteter.
- Studenterrepræsentanterne foreslog, at studievejlederne
inddrager studerende i forskellige sammenhænge.
- Teologi bør være med/repræsenteret i Det rullende
Universitet. Niels Christian Hviid Gade oplyste i den
forbindelse, at han i samarbejde med repræsentanter fra
bl.a. psykologi, biologi og statskundskab er ved at udvikle
en fællestime (til brug i gymnasiet) om Luther og
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reformationen i den moderne verden.
I mellemtiden aftaler Ulrik Nissen og Nikolaj Vium brainstorming
møde med studievejlederne og evt. en-to øvrige studerende vedr.
rekrutteringstiltag. Sigtet er nedsættelse af arbejdsgruppe m.h.p.
understøttelse af egentlige rekrutteringstiltag.

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

Punkt 7. Evt

-

Rekrutteringstiltag
Studiemiljøundersøgelsen
Portfolio eksamen i PT og GT på kandidatuddannelsen

Intet

Ref. SV
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