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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER
1.

Godkendelse af dagsorden
SN godkender dagsorden til dagens møde.

2.

Opfølgning på godkendt referat
SN følger op på godkendt referat fra mødet den 27. november 2020.
Bilag:
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmøde studienævnet for teologi 27. november 2020

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
Herunder
- præsentation af kursusudbud for E21 og opfølgning på skillevægge i Axis
Mundi
- orientering om rapport og dataark om forårets online undervisning på
AU og evaluering af det
Bilag:
Bilag 3.1.1 Dataark om karakterer og læringsudbytte F20
Bilag 3.1.2 Undersøgelse af online undervisning og eksamen F20
3.2

Meddelelser v/ studieleder

3.3

Orientering v/ studieadministrationen
Nyhedsbrev Arts Studier december 2020
Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
Bilag
Bilag 3.3 Godkendt Turnusplan 2021-2025 SN

3.4

Nyt fra studievejlederne

3.5

Nyt fra de studerende

4.
4.1

Drøftelsespunkter
Social trivsel og studieaktiviteter
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4.1.1 Evaluering af trivselsinitiativer
På studienævnets møde i november drøftede medlemmerne de nye trivselsinitiativer (walk and talks samt ”Teologer traver sammen”), som er iværksat af frivillige undervisere og studerende på afdelingen pga. udfordringer med det sociale studiemiljø som følge af covid-19-pandemien.
Studienævnet besluttede, at der på indeværende møde skal evalueres på initiativerne. Der er som udgangspunkt god tilslutning til initiativerne, men det lader til, at de studerende, som umiddelbart har de største udfordringer med
mistrivsel, ikke deltager. Studienævnet ønsker derfor at drøfte, hvordan man
kan række ud til disse studerende samt at lægge en plan for forårssemestrets
initiativer.

4.1.2 Social integration af årgang 2o20 som følge af studiestart unde covid-19pandemien
SN vil bl.a. drøfte mulighederne og behovet for evt. at holde en form for studiestart igen i februar.

4.2

Mulighed for at indhente information om ledige dimittender
På studienævnsmødet den 27. november drøftede studienævnets medlemmer
muligheden for at kontakte ledige dimittender. Da det viser sig, at man ikke kan
udsøge de ledige fra den samlede gruppe af dimittender fra de seneste 3 år, besluttede studienævnet at UN og KØ på dette møde præsenterer et udkast til de
spørgsmål, som kan stilles til de ledige dimittender. Inden dette møde har studienævnets medlemmer endvidere forberedt en drøftelse af, hvilke spørgsmål det
kan være relevant at stille til hele gruppen af dimittender, som alligevel kontaktes.
Studienævnet drøfter spørgsmålene og undersøgelsen generelt.
Forslag til beslutning
1) Studienævnet behandler det præsenterede forslag til spørgsmål til de ledige dimittender. Studienævnet godkender forslaget.
2) Studienævnet drøfter, hvilke spørgsmål, der kan stilles til hele gruppen af dimittender. Studienævnet beslutter og godkender den videre proces.

4.3

Undervisning i F21
UN orienterer om status efterfulgt af en drøftelse i studienævnet

5.

Beslutningspunkter
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Der er ingen beslutningspunkter på dagsordenen

6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
6.1 Studienævnet drøfter, hvilke punkter der skal på dagsordenen til de kommende
møder. Studienævnet gennemgår og justerer Bilag 6.

Bilag:
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - december

6.2

Kort orientering om det næstkommende studienævnsmøde den 27. januar kl.
15-17:30

Mødet er delt i to:
Ordinært studienævnsmøde med det nuværende studienævn. (ca. 2 timer)
Der siges bl.a. tak for nu til de afgående medlemmer.
Konstituerende studienævnsmøde med det nye studienævn (ca. 30 minutter)
Studienævnet konstituerer sig
Mødetidspunkter for F21 fastlægges

7.

Evt.
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