
Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn 6. januar 2011. 
 
Tilstede: Morten Warmind (VIP-Religion/Studieleder), Ulla Prien (VIP-
Mellemøsten/Nævnsformand), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Ditte Kannegaard Kvist (Studerende, 
Øvrige Fag), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Rune Rattenborg (Studerende, 
Mellemøsten), Lars Højer (VIP-Øvrige Fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier). 
 
Fraværende: Mads Damgaard (Studerende, Religion) 
 
1. Formalia: 

a. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af 6. Konstituerende møde i ToRS Studienævn. 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat fra ordinært møde 9.12.2010 godkendt. 
 
2. Meddelelser: 

a. Studienævnsformand (UP): Formanden meddelte at nævnet grundet de bebudede 
besparelser på Humanistisk Fakultet generelt i denne måned ikke har en permanent 
tilknyttet sekretær, hvilket medfører en øget arbejdsbyrde for nævnets ledelse og 
administrationen iøvrigt. Dette skyldes dels pågående behandling af sager, samt en 
administrativ arbejdspukkel fra efteråret. Man regner med at der indstilles en sekretær til 
overtagelse af opgaverne snarest, men fakultetet kan endnu ikke sige hvornår. 
 
Formanden tager kontakt til studienævnsrepræsentanter fra ENGEROM i forbindelse med 
peer review af evalueringsprocessen på ToRS. Fra nævnet deltager MW, UP, RR og MD. 
Endvidere påtager MW, UP, LH, RR og MD sig at gennemgå indkomne evalueringsresultater 
fra efteråret 2010. Der opfordredes til at man viderekommunikerer evalueringsresultater til 
de enkelte afdelinger. De respektive undervisere har adgang til evalueringer af kurser på 
afdelingen. 
 

b. Studieleder (MW): Studielederen meddelte at undervisningstider og -steder for det 
kommende semester endnu ikke er tilgængelige på SIS, da fakultetet ikke har færdiggjort 
sammenkøringen med information fra STADS. Der opfordredes til at klager i denne 
forbindelse rettes til fakultetets studiechef Annette Moe. 
 
I relation til dette har studielederen gjort fakultetet opmærksom på mangelfulde opgørelser 
over antallet af tilmeldte til det kommende semesters fag. Som eksempel nævnte MW en 
modtagen opgørelse fra fakultetet der anførte at der ikke var tilmeldt een eneste 
studerende til kommende fag ved bachelorstudiet på Religion. MW redegjorde kort for 
årsagerne til denne problematik samt indførelsen af undervisningstilmelding. LH spurgte til 
hvordan situationen tog sig ud for tilvalgsfag, som er behæftede med yderligere 
administrative besværligheder. 
 

c. Øvrige medlemmer: PJ berettede at tilsynsførende til en skriftlig eksamen hvor hun havde 
været tilknyttet som eksaminator, ved eksamens begyndelse havde sendt eksaminatorer ud 
af lokalet mens man uddelte eksamensspørgsmål. Da den tilsynsførende imidlertid skal 
uddele spørgsmål til en række forskellige prøver tager det omkring et kvarter før de 
studerende har mulighed for at rette spørgsmål til deres eksaminator, hvilket gør et 
væsentligt indhug i den tid der er afsat til besvarelsen. PJ har rettet henvendelse til 
eksamensadministrationen, der vil indskærpe overfor eksamensvagter at dette ikke er 



acceptabelt. RR har oplevet samme problematik. 
 
RR opsummerede kort resultaterne af det overståede valg til nævnet på studentersiden.  
Ved Asienstudier er Malene Rasmussen valgt som studenterrepræsentant. Ved 
Mellemøsten er Nanna Theilgaard valgt som studenterrepræsentant med Rune Rattenborg 
som suppleant.  Ved Østeuropæisk er Thea Bjørklund Larsen valgt som 
studenterrepræsentant. Ved Religionsvidenskab er Mads Damgaard Andersen valgt som 
studenterrepræsentant med Anders Kristensen som suppleant. Ved Øvrige Fag opstilledes 
ingen kandidater. Dette skyldes formel uenighed mellem nævnet og valgsekretariatet om 
Nærorientalsk Arkæologis stilling, idet to kandidater der oprindeligt ønskede at opstille ved 
Øvrige Fag i stedet opstilledes ved Mellemøsten. Fagrådet forsøger at indstille en 
konstitueret kandidat. 
 

3. Sager: 
a. Godkendelse af Studieordning for bachelortilvalget i Moderne Indien og Sydasienstudier, 

2011-ordningen: 
LH anførte at det virkede uhensigtsmæssigt at implementere ToRS-fællesfag 
(videnskabsteori) som en del af tilvalget, fordi netop forskellige niveauer på samme kursus 
har været problemet på tidligere udbudte videnskabsteoretiske kurser. Endvidere spurgte 
LH til hvorfor stort set alle eksaminer afvikles som frie skriftlige hjemmeopgaver. Nævnet 
stiller sig som udgangspunkt positivt overfor en godkendelse af studieordningen, men ønsker 
enten en revidering af mængden af skriftlige hjemmeopgaver som anvendt 
eksaminationsform, eller en faglig begrundelse for deres anvendelse. Endvidere finder 
nævnet implemteringen af ToRS-fællesfag i tilvalgsordningen problematisk, og foreslår at 
dette revideres. 
 

4. B-prøver: Udkast til fremtidig praksis på området: 
 UP orienterede om at syge- eller reeksamensprøver erstatter de tidligere B-prøver, d.v.s. 

 den alternative prøveform til moduler med aktiv undervisningsdeltagelse. Derfor skal alle
 fagmoduler med aktiv undervisningsdeltagelse have en syge- eller reeksamensprøve  
 indskrevet I studieordningen. Desuden arbejder man på mulighederne for en relativ A- 
 eksamensform, I form af vægtning af aktiv undervisningsdeltagelse og skriftlige  
 afleveringer. UP kontakter Birger Lohse fra fakultetet.  
 Hvis en studerende i god tid inden fristerne for dispensationer udløber ved at  
 vedkommende ikke har mulighed for at tage prøven som aktiv undervisningsdeltagelse kan  
 han eller hun søge Studienævnet om at tage prøven efter syge- og reeksamensregelerne  
 indenfor den normale eksamenstermin.  
 
5. Eventuelt: 

 MW orienterede om at der i det kommende semester skal undervises i ToRS-fællesfag 
 enkelte steder. Desuden foreslog MW en genoptaget diskussion af studiernes normerede 
 tidsramme på det kommende møde. 
 

6. Konstituerende møde i ToRS Studienævn: 
 Første og konstituerende møde i ToRS Studienævn fastsattes til onsdag d. 9. februar 2011 
 kl. 11-13. 
 


