
Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn 4.3.2010. 
 
Tilstede: Malene Rasmussen (Asien), Kit Aische Skjoldann (Asien), Pia Johansen (VIP-
Østeuropa), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Morten Warmind (VIP-Religion), Sanne Arendse 
Møller (Sekretær), Rune Rattenborg (Mellemøsten), Ulla Prien (VIP-Mellemøsten), Signe 
Egerod Hubbard (Studievejleder), Mads Damgaard (Religion), Margaret Mehl (VIP-Asien). 
 
Fraværende: Ditte Kannegaard Kvist (Øvrige fag) 
 
1. Formalia:  
a) Som punkt 4. tilføjedes “Administrativ godkendelse af opgaver” 
 
b) Referat fra 18.2.2010 til godkendelse: 
 
I referat af møde d. 18.2.2010 slettes under “Meddelelser” sætningen “hvilket medfører at 
langsigtet fastlæggelse af undervisningsplaner nu skal foreligge i foråret 2011.” 
 
Under “Evt.” tilføjes efter “at vedkommende er tilmeldt eksamen, mens MD hertil gjorde 
opmærksom på at gymnasieelever kommer fra uddannelsesinstitutioner hvor 
eksamenstilmelding traditionelt er administrationens opgave.” 
 
Under “Sager, a)” slettes “efterfulgt af en bunden mundtlig prøve (30 minutters 
forberedelse + 30 minutters eksamination), den mundtlige prøve med intern censur” 
således at B-prøven i “Introduktion til Japans Historie og Kulturhistorie før 1945” omfatter 
en bunden skriftlig individuel procesopgave. 
 
Under “Sager, b)” ændres “foreløbig godkendt” til “behandlet”. 
 
2. Meddelelser: 
 
UP meddelte at der skal ske en indtastning i SIS af samtlige BA-grund- og tilvalgsfag til 
afholdelse i efteråret 2010 - foråret 2011 senest d. 20. marts.  
 
SEH spurgte til om administrationen sigtede på at offentliggøre tilvalgsfag i pakker i 
modsætning til tidligere. MW supplerede med at dette indebærer at 45 ECTS tilvalg udbudt 
af et givent fag skal have en logisk sammenhæng og følges som et samlet forløb. 
UP meddelte at siden dette ikke er meddelt nævnet på skrift kan der måske endnu 
forventes nogen implementeringstid på dette. 
 
LH spurgte til hvordan enkeltstående tilvalg stadig kan afvikles hvis denne regel er blevet 
implementeret. SEH forklarede at ordningen med tilvalgspakker først søges endeligt 
funktionel i det kommende undervisningsår. 
 
UP meddelte at evalueringsudvalget (RR, MD, MW, UP) har afholdt et indledende møde 
dags dato og holder møde igen om 14 dage. Nævnet vil løbende blive informeret. 
 
MW (SL) meddelte at en medarbejder ved eksamensadministrationen på instituttet er 
foreløbig sygemeldt, og at dette kan medføre forsinkelser i det daglige arbejde, særlig 
hvad angår behandlingen af specialeopgaver. Der er ansat en vikar fra næste uge. 
 
Der er ansat endnu en international vejleder, så der nu er fem internationale vejledere ved 
instituttet. 



 
Der er KOT/2-ansøgningsbehandling d. 10. juni, og KAS indvilligede i at deltage i 
behandlingen sammen med MW. 
 
3. Sager 
 
1. En ansøgning om dispensation fra en B-eksamen ved Japansk afvistes, idet samme 
ansøgning behandledes d. 5.11.2009, og afvistes da. 

 
2. En ansøgning om oprettelse af “Studieophold” som formelt modul ved Arabisk blev 
diskuteret. MW mener at ledelsen, ud fra en lignende ordning på Kinesisk, ikke vil ønske 
at indføre en lignende ordning på Arabisk, idet man har oplevet besværligheder med at 
få tilstrækkelig finansiering fra fakultetet. MW foreslog at man i stedet fokuserede på 
oprettelse af substantielle udvekslingsaftaler i stedet for en bekostelig 
studieopholdsordning. På denne måde kan man forhåbentlig på sigt opnå en billigere 
ordning med udenlandske universiteter. Med andre ord er man fra studieledelsens 
synspunkt ikke interesseret i en ordning hvor man som udgangspunkt skal betale for 
undervisning i udlandet, men hellere udvekslingsaftaler hvor der er mulighed for at 
optjene midler på tilgang af udenlandske studerende.  
Problematikken bunder eksempelvis i at ENGEROM modtager STÅ for kinesiske 
studerende som ToRS står for den indledende kontakt til. 
UP spurgte til om man på lang sigt kan forvente at UBST vil betale STÅ for udenlandske 
studerende der kommer via internationale udvekslingsaftaler. MW meddelte at det er 
noget man fra ledelsens side selvfølgelig vil arbejde på. 
Initiativet i forslaget er som sådant meget velkomment (MW), men fra ledelsens side ser 
man gerne en omformulering af forslaget i retning af en udvekslingsaftale, der ikke vil 
være en økonomisk byrde.  
Nævnet henstiller således til forslagsstillerne at man udarbejder et forslag der retter sig 
mod udvekslingsaftaler med enkelte universiteter. 

 
5. Ændring af passus i KA-ordningen for Tværkulturelle Studieordninger vedtages. 
 
6. CVP meddeler at der om 14 dages fremsendes nye BA-studieordninger for hele ToRS 
til nævnets godkendelse, som man regner med at implementere efter sommerferien. 

 
4. Administrativ godkendelse af opgaver: 
 
LH gjorde rede for en problematik diskuteret på Komparative Kulturstudier om 
administrative afvisninger af opgaver. LH foreslår at man i stedet for uformelle regler på 
studierne holder sig til de juridiske bestemmelser. MW replicerede at de uformelle regler 
(eksempelvis om ikke mere end 20% afvigelse), til dels er et resultat af en realistisk 
indstilling til bedømmelsesprocessen. Endvidere meddelte han at de administrative 
retningslinier håndhæves af eksamensadministrationen og ikke faglæreren. 
LH replicerede at man på højere niveauer stiller langt højere krav til overholdelse af disse 
regelsæt, og at det derfor er naturligt at håndhæve reglerne på uddannelsesniveau. 
 
Problematikken beror ydermere på den øgede arbejdsbyrde på faglæreren hvis der findes 
en konstant overskridelse på 10-20% i en gruppe af skriftlige opgaver. LH spurgte derfor 
om man ikke principielt kan betragte uformelle regler om overskridelse af 
omfangsgrænserne som problematiske. 
 



SEH bemærkede ydermere at der efter hendes mening er manglende overensstemmelse 
mellem behandlingen af forskellige specialeopgaver. SEH mener at dette kan skyldes 
manglende overensstemmelse mellem studieordning og administrativ praksis, hvilket er 
problematisk. 
 
MW svarede at dette sandsynligvis skyldes sygemelding af den primære administrator af 
specialeafleveringer. 
 
Studienævnet besluttede at reglerne for skriftlige opgavers omfang og udformning 
fremover skal overholdes i overensstemmelse med de administrative forskrifter, og 
henstiller til at dette følges af de enkelte undervisere. 
 
5. Evt. 
 
Drøftelse af eksamensfrister 
 
UP meddelte at der snart skal afholdes møde med Eksamensadministrationen, og foreslog 
at man som vanlig gik ind for at fristerne gerne skulle ligge så sent som muligt. SEH 
meddelte at ledelsen ved stormøde med studerende i efteråret havde givet tilsagn om at 
afleveringsfristen skulle ligge d. 20. maj. 
 
SEH spurgte til om den udsatte frist for aflevering af BA-projekter i efteråret 2009 eventuelt 
kan danne grundlag for en udsættelse i indenværende semester. 
 
MW bemærkede at man på Religion oplevede en problematik i forhold til vinduet mellem 
meddelelse om ikke-bestået eksamen og tilmelding til reeksamen grundet forsinkelse i 
indtastningen af sådanne resultater i fakultetsregi. MW foreslog derfor at man overvejede 
om faglæreren ikke bør udsende øjeblikkelig meddelelse til den pågældende studerende 
ved ikke-bestået eksamen, for på denne måde at sikre at den studerende har mulighed for 
at melde sig til reeksamen. Studienævnet tilsluttede sig det pågældende forslag. 
 
SEH mente at ordningen med tidlig eksamenstilmelding generelt er utilfredsstillende, idet 
dens eneste begrundelse er muligheden for at tage reeksamen i samme semester. Idet 
dette stadig ikke kan lade sig gøre med den nuværende praksis bør man revidere 
ordningen. MW gjorde opmærksom på at studieledelsen så vidt muligt søger at give 
konstruktive forslag til administrationen. 
 
 
 
 
 
 
 


