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Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Efter en kort præsentationsrunde blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat
(bilag 1)
2.1 Opfølgning på referater

Referatet blev godkendt efter en enkelt rettelse under punkt 4.c
Simon Balle oplyste, at der er taget kontakt til følgende højskoler:
Børkop, Askov, Testrup Rønshoved og Silkeborg. De foreløbige
tilbagemeldinger viser positiv interesse. David Bugge har allerede
kontakt med Rønshoved og Silkeborg og er interesseret i et
samarbejde med Testrup.
Der er fulgt op på prøveformen i PT.
Der vil på det konstituerende møde blive aftalt en dato for et
heldagsseminar for SN i F19.
Da de øvrige opfølgningspunkter er fremtids-relaterede, er der endnu
ikke fulgt op på dem, men de er på huskesedlen.

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering
v/studienævnsformanden

3.2 Meddelelser v/studielederen

Opfølgning

a. Evalueringsrapporter for forløb i E18 er stort set i hus. Flere
undervisere sender dog kun Black Board rapporten, men ikke
den didaktiske refleksions-sammenfatning.
b. Timeplaner for F19 blev rundsendt til gennemsyn
c. Plan over undervisningsudbud i E19 er under udarbejdelse.
Planen tages op på februar-mødet
a. Liselotte Malmgart orienterede om processen i forbindelse med
ændring af uddannelsesudbud på Arts. Rapporten vil blive
fremlagt i SN i slutningen af april/begyndelsen af maj.
Ulrik Nissen takkede for orienteringen.
Ulrik Nissen udtrykte endvidere, at han stiller sig kritisk til den
måde, processen er foregået på. Studienævnet for Teologi
føler sig ikke taget alvorligt, eftersom beslutningen vedr. RRE
er truffet uden nogen form for høring.

UN, TBA
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Den omtalte rapport bør opsættes som en orientering om
baggrunden for beslutningen, som SN-TEO så må tage til
efterretning.
Studenterrepræsentanterne oplyste, at beslutningen var
omtalt i ”Omnibus” allerede i november 2018.
3.3 Orientering
v/studieadministrationen

3.4 Nyt fra studievejlederne

3.4 Nyt fra de studerende

Trine Bjerregaard Andersen orienterede kort om bilagene vedr.
projektorienteret forløb.
Der blev stillet spørgsmål om, hvordan de studerendes evaluering af
projektorienteret forløb kommer til at foregå (hvilke spørgsmål får de
studerende, er der en Black Board konference til projektorienteret
forløb?).
Trine Bjerregaard Andersen undersøger sagen.
Susanne Vork Svendsen orienterede kort om, at tidligere
studenterrepræsentanter i SN, studievejledere, og studerende der
har været aktive i studenterpolitik har mulighed for at få en
udtalelse, der bekræfter deres aktivitet. De skal blot henvende sig til
enten studieadministrationen eller den fagnære sagsbehandler.

TBA

Eksamenstiden er altid en stille tid i studievejledningen, men der
kommer en del henvendelse om mulighed for at få adgang til en
teologisk uddannelse.
a. Der er p.g.a. eksamenstid ikke afholdt fagrådsmøde.
Studenterrepræsentanterne oplyste, at en medstuderende,
som deltager i Det rullende Universitet, har oplyst, at
gymnasieelever afskrækkes af Uddannelsesguidens (og
Studieguidens) formuleringer om græsk og latin som
adgangskrav.
Der udspandt sig en diskussion om mulighederne for at få
teksten ændret.
Studieguiden:
Da Studieguiden er AUs egen guide, bør det her kunne

TBA

formuleres tydeligere, hvad propædeutisk undervisning er.
Trine Bjerregaard Andersen undersøger mulighederne for at
ændre teksten.
Det blev bemærket, at teksten formentlig skal være ens for
alle uddannelser med propædeutik. Det vil, hvis det
overhovedet er muligt, derfor nok tage noget tid, før en
ændring kan ses i Studieguiden.
Uddannelsesguiden:
Emilie Blåberg Andersen har været i kontakt med
Uddannelsesguiden, som har oplyst, at det er begrænset, hvad
man fra Sus side kan gøre for at få teksten ændret. Et forslag
er, at TEO AU sammen med TEO på KU og andre uddannelser
med propædeutik henvender sig med et fælles ønske. Trine
Bjerregaard Andersen undersøger, om studieadministrationen
kan gøre noget.
b. Studenterrepræsentanterne orienterede om, at mange
studerende oplever, at eksamenerne ligger for tæt på
hinanden. Resultatet er, at mange udebliver fra den ordinære
eksamen i et eller to fag og i stedet tilmelder sig omprøve
for at få bedre tid til at forberede sig.
Da fremrykkede eksamener er punkt på dagsordenen til
februar-mødet, blev det ikke diskuteret yderligere på dagens
møde.
4. Drøftelsespunkter
4.1 Social trivsel – ”Det gode
studiemiljø”

Da der ikke er noget nyt, blev punktet udsat til februar-mødet.

5. Beslutningspunkter
5.1 (nyt) Prøveform PT – KA

Ingen beslutningspunkter.

7. Evt.

Ulrik Nissen takkede det afgående studienævn.
Ulrik Nissen takkede ligeledes Susanne Vork Svendsen for ”lang og
tro tjeneste” som sekretær for studienævnet.
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