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1. Formalia  

a.       Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 10 om timenormer. 
b.      Referat godkendt 
 

2. Meddelelser 
a.       fra studienævnsformanden 

Studienævnsformanden meddelte at Salma har været alvorligt syg. Hun er nu heldigvis 
tilbage, men til en større bunke. Det vil nok være nødvendigt at  være tolerant 
overfor eventuelle fejl og forsinkelser. 
Eksamensskemaet vil muligvis blive lidt forsinket. 
 

         i.      postmødeafgjorte sager 
Der har ingen bemærkelsesværdige postmødesager været 
 

b.      fra nævnsmedlemmer 
Ingen meddelelser fra nævnsmedlemmer 
 

c.       fra studielederen 
Studielederen orienterede om den igangværende decentralisering, der ser ud til 
blandt andet at betyde at den offentlige del af vor hjemmeside lægges ind på KU-net 
og dermed bliver usynlig for offentligheden. Der har været nogen utilfredshed med 
den måde fakultetet har styret processen på blandt TAP'erne på ToRS, og der er en 
frygt for at vi får  lagt mere ud end vi kan klare. Der er forskellige holdninger 
på fakultetet til decentraliseringen og dette kan påvirke implementeringen af den.  

 
Endvidere: Asiens tilvalgsordninger er meget forskellige fra BA-ordningerne. Det 

skaber problemer og må rettes til.  
 
  

3. Dag om elektroniske hjælpemidler. Fastsættelse af ny dato og orientering. Læs om hvordan det er i gymnasiet her: 
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/I-fokus-paa-omraadet-gymnasiale-
uddannelser/Forsøg-med-digitale-eksamensopgaver-i-de-gymnasiale-uddannelser 
  
Jonas blev medlem af komiteen om mødet. Gymnasieskolen bør inddrages hvis det er 
muligt. Det gælder både til inspiration og til viden om de studerendes 
forudsætninger. 
Ulla vil holde oplæg om brugen af Google translate... 

Datoen er fastlagt til den 16. maj hvis russisk GRUS kan flyttes (og det kunne den – datoen holder). 
 
4. Godkendelse af nyeste version af studieordningen for moderne Indien og sydasienstudier 
Ordningen blev godkendt 
 
5. Fuldtidsuge. Orientering ved Morten om projektets status 
Det blev mest Mads Damgaard, der orienterede fra et af de nævn han sidder i. 
Skemaerne skal efterhånden anvise ugeplaner for de første fire BA-år. Der er visse 
interessante problemer: 
De skal ikke kun gælde de 14 undervisningsuger. August skal også medregnes. 
Tutorerne skal sælge dem og derfor have god besked om dem. 
Underviserne skal også have god besked. 
Sis er måske et godt sted at offentliggøre ideen om arbejdsbyrden. 



Underviserne er meget vigtige støtter. Læsegrupper bliver muligvis ikke bakket op 
af alle underviserne. Studienævnet vil udarbejde en erklæring, hvor det støtter 
læsegrupperne og opfordrer alle undervisere til at gøre det samme. 
Nævnet støtter generelt ideen om, at det er hensigtsmæssigt med skemaerne. 
  
6. Evalueringer 
Vi skal indlede slutevalueringerne. 
Studielederen bad om en deadline for aflevering af skemaer. 
Nævnet bakker op om en henvendelse til de fagområder der ikke evaluerer. 
ToRS fællesfag skal evalueres både på fællesdelen og ude på fagområderne. 
Underviserne bør muligvis have det endelige ansvar. Studienævnsformanden laver en 
passende formulering. 
Det forlød i denne sammenhæng at volumen af fællesfagets deltagerantal ved 
forelæsningerne falder (drastisk) efterhånden som semestret skrider frem. 

Evalueringsudvalget lovede at se på det. 
  
7. Undervisningsplanlægningen efterår 2012 
For at sikre at Studienævnet får rettidig besked skal Skemaer sendes til SN ie. 
Alex, der så vil bunke dem og sende dem til SNs medlemmer. 
  
8. Pensumbestemmelser i Mellemøstens sprog og samfund, 2010-ordningen, jf. bilag 
Det medsendte forslag blev ikke umiddelbart vedtaget, men problemerne er indlysende 
og bør rettes. Claus' forslag er der ikke skal være pensum men sideantal på 
studeret sprog 
Det blev konkluderet at Studienævnet nu har indledt denne diskussion og vil tage 
emnet op senere. 
  
 
9. Differentieret undervisning på Russisk ved Morten 
Nævnet synes efter nogen diskussion at forsøget synes lyder som en god idé... 
Nævnet vil imødese evalueringer med opmærksomhed og spænding. 
Hvis det er en succes er propædeutik på asienstudier måske også et sted hvor det 
kunne være interessant at arbejde med differentieret undervisning. 
 
10. Timenormerne 
Fakultetets udspil er øjensynligt meget dårligere end vore lokale normer og det 
virker bekymrende. Nævnet endte med at opfordre til, at de stort set skal være som 
de har været før. Men det blev fremhævet at det er et stort puslespil med mange 
spillere, hvoraf dekanen har det sidste ord. 
Eksterne lektorer vejleder på gamle normer uden at vide hvad der gælder, blev det 
fremført. Studienævnsformanden og studielederen lovede at arbejde for, at de 
”gamle” normer kunne gælde foråret ud. (Det ser i skrivende stund også ud til at 
være lykkedes). 

 
11. Intet til eventuelt  


