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Referat af studienævnsmøde 2/9 2010-09-02 

Tilstede: Pia Johansen (Grækenlandsstudier – VIP-rep), Margaret Mehl (Japanstudier – VIP-rep), 

Malene Rasmussen (Japansk – stud-rep-suppleant), Morten Warmind (Religionsvidenskab – VIP-

rep/studieleder), Sanne Arendse Møller (Studienævnssekretær), Jens Lange (pt. observatør), Ulla 

Prien (CNA – VIP-rep, Studienævnsformand), Lars Højer (Øvrige fag – VIP-rep), Henriette Eriksen 

(CNA – stud-rep). 

Fraværende: Ditte Kvist (Øvrige fag – VIP-rep), Anne-Mette Have (Vejledning), Mads Damgaard 

(Religionsvidenskab – Stud-rep), Allan Jakobsen (Vejledning), Dorthe Horvath (AC-vejleder). 

1) Formalia: 

a) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

b) Godkendelse af referat: Godkendt 

2) Meddelelser: 

a) fra Studienævnsformanden: studiestarten har været enormt god takket være, især, Dorthe 

Horup. Feedback angående evt. problemer i forbindelse med studiestarten modtages af 

studienævnsformanden – der kan jo være ting, vi ikke er opmærksomme på. 

KUnet virker stadigvæk ikke optimalt, dette kan skyldes mange ting. Der er opstartsvanskeligheder 

med alle ting, alle steder. Kritik punkter: Det går for langsomt, der er for megen irrelevant 

information, der skal klikkes for mange gange, man skal ofte udfører et bekræftelsesklik, når man 

vil rundt i systemet.                                                                                                                                      

Dette kan især være problematisk for nye studerende. Der er ikke mere en Absalon ambassadør.  

Dekanens nye strategi: ligger på KUnet. Der er høring fra 1/9 til 1/11 Bred enighed om, at 

strategien angående småfag ikke er optimal. Studienævnet påpeger at problemet med at samle de 

forskellige fag ikke er problematisk, hvad angår historie/samfunds undervisningen, eks. Østeuropas 

historie, Mellemøstens historie osv., problemet opstår ved sprogundervisningen. Det er 

studieordninger, der nedlægges, ikke fagene som sådan. 
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Dekan siger, at man ikke vil nedlægge fagligheder. Studienævnets medlemmer bør læse dekanens 

udspil og tænke over det til næste gang. 

b) fra Studielederen: Angående økonomi: Jan Petersens fordeling er penge er ikke optimal. Der 

ønskes en forhøjning af taxameter pengene på sprogfagene. Man ønsker at de bliver fordelt 

udelukkende via STÅ og ikke via basisfordeling. Præcis hvordan det skal komme til at foregå, vil 

man se på lidt senere. 

Problemer med KOT: nogle studerende bliver indskrevet på lavere prioriteter end deres første på 

trods af, at der er plads til dem på det foretrukne studie. Nogle studerende/kommende studerende 

spekulerer i ansøgningen om optagelse på deres ønskefag på universitetet, da det er nemt at skifte 

fag efter det første år. Dette fører til frafald, som påvirker økonomien. KOT er et meget stort 

system, der opererer med store antal. Ikke desto mindre kan det være hårdt for de mindre fag. 

Optagelsesreglerne bør diskuteres med KOT. 

Nye studieordninger offentliggøres når de er blevet godkendt af Akademisk Råd og dekanen. 

De forskellige studienævn skal besøge hinanden i løbet af indeværende semester. Datoer er fastsat 

og vil blive sendt ud, disse er dog muligvis til forhandling. Alle skal under alle omstændigheder 

med. 

3) Sager: Ansøgning om ekstern vejleder til speciale blev godkendt, da faget Grækenlandsstudier 

siger god for ansøgningen med begrundelsen, at der ikke er andre på afdelingen der kan varetage 

det.. 

4) Forslag til standardprocedure ifm. dumpning af enkeltelementer på aktiv 

undervisningsdeltagelse: består man ikke det ene element af eksamenspakken kan man tage en 

sygeeksamen. Klares dette ikke, skal man enten tage B-prøven eller pakken endnu en gang. 

5) Forslag om at fjerne petitum fra opgaver: Da der ikke er bred enighed om præcis, hvad der 

menes, udskydes dette emne til næste gang. Studienævnets medlemmer opfordres til at komme med 

eksempler for og imod fra eget fags respektive studieordning.  

6) Eventuelt: nyt punkt på dagsordenen: fremover skal der under meddelelser nu tilføjes punktet 

generelle meddelelser.  
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Midler til sprogkursus for ToRS-studerende, der ikke mestrer dansk på universitetsniveau. Pia 

Johansen har snakket med Hans Bagger og anmodningen er trukket tilbage, da et sprogkursus bliver 

udbudt på fakultetet. Der er ressourcer til at udbyde et sådant kursus, men dette skal udarbejdes af 

fakultetet, hvilket muligvis vil give en anden sprogindlæringsvinkel end den ønskede fra Tors side. 

Morten Warmind skal senere snakke med Signe Skov, der er kontaktpersonen fra Fakultetet i denne 

sag, om dette. 

Jens Lange, studenterrepræsentant for Østeuropa og Sydøsteuropa/observatør, stopper i 

studienævnet. 

Til næste gang: Studienævnets medlemmer læser dekanens strategi, der er sendt ud til nævnets 

medlemmer. 

Hvad angår den petitumløse opgave, opfordres studienævnets medlemmer til at komme med 

eksempler for og imod fra eget fags respektive studieordning. 

Referent: Jens Lange 

 

 


