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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt som foreslået, med tilføjelse af at bilag gerne 

må fremsendes i binder-format fremover. 

 

2. Godkendelse af referat 

Nævnet godkendte referat fra seneste SN-møde (oktober) 

 

3. Beslutning: Ansøgninger om merit og dispensation (ingen kendte) 

Nævnet behandlede ikke dispensationsansøgninger. Nævnet orienteredes 

om seneste sager, herunder ansøgninger om ændring af prøveformen. 

Nævnet tiltrådte et udkast til begrundelse. 



 

SIDE 2 AF 3 Nævnet drøftede i øvrigt muligheden for et vindue for holdskifte, og 

aftalte at tage emnet op på et senere tidspunkt. 

 

4. Godkendelse: Evaluering af studiestart 

Nævnet drøftede evaluering af studiestarten 2021. 

Det blev nævnt, at de mindre uddannelser kan have nytte af en fælles 

studiestart. 

Nævnet takkede for orientering og glædede sig over det store arbejde, 

der er gjort. 

 

5. Godkendelse: Behandling af undervisningsevaluering for foråret (v. 

udvalg) 

Nævnet behandlede undervisningsevalueringer fra foråret 2021 på 

baggrund af arbejde og præsentation fra et underudvalg. 

Udvalgets evalueringsrapport blev præsenteret. Det blev bemærket, at en 

standard for arbejdet kunne være anvendelig, herunder for at sikre at alle 

fag er blevet evalueret. 

Muligheden for et tidligt kursus i akademisk skrivning på BA nævnt og 

de allerede foreliggende muligheder drøftet. 

Intensiv feedback fik i evalueringen stor ros, men det er desværre ikke 

muligt i alle fag. 

Det blev vurderet at feedback er befordrende for opøvelsen af skriftlige 

kompetencer. På den baggrund foreslås det at benytte mentorer og en 

version af lektiecafé. 

Det blev nævnt, at det er den konkrete nære feedback på de første 

opgaver der savnes. 

Studieleder nævnte, at der allerede er et vist mål af tilbud, men at hun 

gerne arbejder videre med de gode forslag. 

Det blev nævnt, at der skal en vis forsigtighed i arbejdet, for at sikre at 

studerende vejledere ikke bliver gjort ansvarlige for andre studerendes 

opgaver. 

Det blev også bemærket, at forskningsbaseringen i undervisningen giver 

gode tilbagemeldinger. 

For studenteroplæg og studenterinddragelse blev det bemærket, at 

selvom det giver god erfaring, så må det ikke optage for meget af den 

egentlige undervisning. 

Nævnet konstaterede, at der har været generelt forbeholdne 

tilbagemeldinger vedr. online-undervisning. 

For den videre opfølgning blev det besluttet, at udvalgets sammenfatning 

sendes til underviserne/afdelingslederne, udover at den indgår i 

fakultetets kvalitetsarbejde. 

 

 



 

SIDE 3 AF 3 6. Forespørgsel om revision af Studieordningen 

Nævnet drøftede anmodning fra ABE om revision af studieordningen for 

bacheloruddannelsen i Teologi. 

Nævnet vurderede, at et tilsagn vil betyde at alle afdelinger skal 

inddrages, og at studieordningen ikke bør ændres så kort tid efter seneste 

større ændring. 

Det blev drøftet om dele af forslaget kan betragtes som en mindre 

rettelse af en åbenlyst nødvendige uhensigtsmæssighed. 

Det blev nævnt, at der ved meritvurderinger har været en ganske fast 

praksis om præcist hvilke tekster der skulle være læst. 

Nævnet besluttede formuleringen af et svar til gruppen. 

Sekretæren sætter et svar op til godkendelse af formandskabet. 

 

7. Drøftelse af Fakultetets politik for digital undervisning 

På baggrund af studenterhenvendelser drøftede studienævnet fakultetets 

og KUs aktuelle politik for digital undervisning, bl.a. i lys af Covid19- 

situationen. 

Studieleder oplyste, at det centralt er besluttet at vi fortsat følger 

sundhedsmyndighederne retningslinjer nøje. 

Der er ønske om at fastholde fysisk fremmøde så længe som muligt. 

 

8. Beslutning: Udvalg til undervisningsevaluering af efterårssemesteret 

Nævnet nedsatte udvalg bestående af en studenterrepræsentant, Anna 

Ravn, og en ViP-repræsentant, Jesper Høgenhaven, til den indledende 

gennemgang af evalueringsskemaerne for efteråret 2021. 

 

9. Mindre sager og meddelelser 

Intet at drøfte. 

 

10. Studielederens punkt 

Studielederen orienterede om status for formuleringen og 

implementering af den fakultetsspecifikke tilpasningsramme på Det 

Teologiske Fakultet. 

 

11. Nyt fra de studerende 

Der vil være to nye studenterrepræsentanter efter KU-valget. 

ViP-gruppen fortsætter 

 

12. Kommende møder og årshjul - bilag X 

Intet at bemærke 

 

13. Eventuelt 

Intet yderligere 
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