
Referat af møde i ToRS’ studienævn 10. september 2009 

 

Dagsorden: 

 
1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
b. Godkendelse af referat 

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Eventuelt 

 

Til stede: Asger Johannsen, studievejleder, Camilla Zhu, studievejleder, Danner Gyde Poulsen, 
(Øst)europa, Gunhild Bojesen, Religion, Morten Warmind, studieleder, Religion, Pia Johansen, 
(Øst)Europa), Rune Rattenborg, næstformand, CNa, Ulla Prien, CNa 

Referent: Sanne Arendse Møller 

 

Ad 1a og 1b: 

Dagsordenen godkendtes. Referatet af studienævnets møde 3.9.09 godkendtes under 
forudsætning af anførelse af tilstedeværende mødedeltagere. Morten Warmind og Rune 
Rattenborg tilføjer denne oplysning. 

 

Ad 2: 

Kommende studienævnsmøder afholdes på torsdage i ulige uger og med mødetidspunktet 
11.15-13.00. 

 

Morten Warmind informerede om, at akkrediteringen for Asien-fagene nu er i sidste fase. MW 
har forespurgt Fakultetet, om noget skal forelægges SN inden indleveringsfristen 29.9.09. 

I akkrediteringsprocessen er ToRS blevet bedt om at redegøre for, hvad fag på Asien hedder 
på engelsk. Det er i princippet Studienævnets afgørelse, hvad fag benævnes; dog finder SN 
det formålstjenligt at fagene er autonome i dette spørgsmål. 



SN drøftede fordele og ulemper ved fagbenævnelser hvori indgår det studerede lands navn vs. 
benævnelser, som anvender adjektiver afledt af de relevante landenavne. 

 

En sag om en studerende, som SN blev informeret om på sit møde den 13.8.09, har fundet sin 
afslutning i, at den studerende er blevet relegeret fra Københavns Universitet. 

 

 

Ad 3: 

Ulla Prien rejste spørgsmålet om studenterdeltagelse i arbejdet med udfærdigelse af de nye 
BA-studieordninger. Studienævnet drøftede de mange positive sider ved studenterdeltagelse – 
gode input, aktivering af de studerende, og repræsentativitet. 

SN drøftede studenterrepræsentation og fagrådets rolle, ligesom også kommunikationen 
mellem toppen og bunden i ToRS’ hierarki behandledes. Herunder fremførtes det, at de 
studerende ikke kan tage stilling til noget - i dette tilfælde nye BA-ordninger – hvis de ikke 
aner at det foregår. Videre talte SN om kanaler til information, fx ToRS-Nyt og fagråd. 

Der har i den pågående udfærdigelse af nye studieordninger været meget begrænset 
studenterdeltagelse/-indflydelse. Da det forudses, at de nye ordninger vil skulle revideres, 
foreslår SN, at der oprettes udvalg til revision af ordningerne, og at der findes fagansvarlige 
blandt de studerende til dette arbejde. 

 

Ifm. en drøftelse om Absalon fremførte Pia Johansen, at der i Absalon er opsat formynderiske 
restriktioner for, hvad man som underviser kan foretage sig rent teknisk. Fx kan man som 
underviser ikke arkivere gamle kurser – dette skal ske gennem Absalon-ambassadøren. Det 
aftaltes, at PJ med kopi til MW skriver en klage over denne type forhold til Absalon-
ambassadør Martin Nørgaard og E-læringskonsulent Anders Granum. 

 

Camilla Zhu bad SN reklamere for Ud-dagen den 17. september 2009 kl. 15.15 - et 
arrangement ved Den internationale vejledning, hvor ToRS markerer og fejrer alle de 
studerende, der har været på udenlandsophold det seneste år, og hvor alle andre studerende, 
der gerne vil ud, kan komme og stille spørgsmål til samt få inspiration og gode råd fra dem, 
der lige er kommet hjem. 

 

Studielederen informerede om en nytilkommen sag, hvor en studerende fra et andet 
universitet på grund af særlige omstændigheder har fået 30 ECTS for et praktikophold. 

 



En ansøgning om finansiering af eksterne lektor-timer som del af et undervisningsforløb blev 
behandlet og givet afslag, da der hverken er praksis for eller midler til noget sådant. 

 

En ansøgning om godskrivning af et undervisningsmaterialeprojekt til erstatning for 1 
studieelement på KA-niveau blev behandlet og godkendt. SN besluttede, at der gives 
dispensation for pensumkrav på opgaven, så at ansøgerens bogprojekt erstatter pensum. 
Samtidig skal den studerendes opgave have et omfang af 25 sider, hvor af ca. 5 sider skal 
have en religionssociologisk vinkel. 

I denne forbindelse drøftede SN, hvorvidt og hvilke typer erhvervserfaring der kan godskrives. 

 

Ad 4: 

Gunhild Bojesens SN-suppleant for Religionsvidenskab er Nina Maria Skafte. MW og RR sørger 
for den officielle godkendelse af NMS. 

 

Morten Warmind har talt med Lars Højer om muligheden for, at LH bliver SN-repræsentant for 
Små Fag. Legalisering følger. 

 

Asger Johannsen rejste spørgsmålet om, hvem der er studievejleder for den nye 
overbygningsuddannelse i Tværkulturelle Studier. MW bad studievejledergruppen om i 
samarbejde med AC-vejlederen finde ud af, hvilken vejleder der skal tage ansvaret for 
området. 

 

Camilla Zhu redegjorde for en regel på KA-2008-ordningen for Asien, hvor en tvungen 
rækkefølge med krav om beståelse af modul 1 før der kan gives tilladelse til at gå til eksamen i 
modul 3 fungerer uhensigtsmæssigt ifht. tilvalgspakker. Sammen med en lærer fra faget 
udarbejder CZ en skriftlig redegørelse til SN inkl. forslag til ændringer. 

 


