
Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn 9. december 2010 
 
Tilstede: Malene Rasmussen (Asien), Morten Warmind (VIP-Religion, Studieleder), Sanne Arendse 
Hedegaard (Sekretær), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Mads Damgaard 
(Religion), Margaret Mehl (VIP-Asien), Ulla Prien (VIP-Mellemøsten), Rune Rattenborg 
(Mellemøsten) 
 
Fraværende: Henriette Eriksen (Øvrige fag) 
 
1. Formalia: 

a) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt, med tilføjelse af punkt 4: “Næste møde 
primo 2011”. 
b) Godkendelse af referat fra sidste møde: Det indskærpes at parter i sagsbehandlinger skal 
optræde anonymt. Referatet af ordinært møde 25.11.2010 godkendt. 
 

2. Meddelelser: 
a) Studienævnsformand: Der har generelt været en nedgang i mængden af sagsbehandlinger 
da eksamensperioden snart begynder. Charlott Hoffmann Jensen og Dorthe Horvath har taget 
kontakt til formanden for at se nærmere på praktikforløb, samt muligheden for at evaluere 
disse nærmere. Formanden er desuden pt. i kontakt med Fakultetet angående indføring af 
intern censur i de nye BA-studieordninger. Overordnet set er dette problematisk i forholdt til 
eksamen afviklet uden censur, da Fakultetet i øjeblikket ikke skelner mellem disse to 
gradueringsformer. Man afventer den videre korrespondance. 
 
Undervisningsplanlægning for det kommende semester er snart færdig. Helle Kretschmer og 
Jane Engelund vil gerne gennemgå processen med nævnet på et kommende møde. 
Nævnsmedlemmerne kan ydermere få udleveret materiale om processen til eftersyn. 
 
Evalueringsprocessen er overstået, og udarbejdelsen af endeligt evalueringsmateriale igang på 
de enkelte fag. LH gjorde opmærksom på at flere undervisere havde udtrykt utilfredshed med 
at evalueringer overgives direkte til nævnet af de studerende, således at underviser 
efterfølgende skal indhente evalueringer fra nævnet. MW og MD gjorde opmærksom på at 
denne fremgangsmåde primært har til hensigt at aktivere de studerende i processen. Man 
diskuterede forskellige muligheder for automatisk at viderebringe evalueringer til 
underviserne. 
 
Peer-review af nævnsarbejde på INSS er skemalagt til mandag d. 13. december kl. 9-12. UP, PJ, 
MD og RR deltager. 
 
b) Studieleder: MW meddelte ligeledes at undervisningsplanlægningen nu stort set er 
færdiggjort. Internalisering af proceduren har gjort arbejdet væsentlig lettere denne gang. 
 
Man venter inden for de kommende dage en betragtelig bevilling fra Korean Foundation til 
finansiering af sprogundervisning på Koreansk i 2011. 
 
MW kunne desværre ikke deltage i universitetets “Uddannelsescamp” i sidste måned, men 
oplyste at en pulje på 10 millioner er blevet søgt af to initiativer på ToRS, til udvikling af 
eksperimenterende undervisningsformer. 
 



Studieledergruppen deltager fortsat meget aktivt i udkommet af dekanens strategioplæg om 
fremtidens uddannelsesstrategi. MW fremsender dokumentation til nævnets orientering. 
 

3. Sager: 
 
1) Ansøgning om bevilling af ekstern BA-vejleder (BA Græsk 2005): 
En ansøgning om bevilling af ekstern BA-vejleder til udarbejdelse af bachelorprojekt ved 
Grækenlandsstudier imødekommes, da Grækenlandsstudier pt. ikke har en fastansat 
underviser til at dække det relevante fagområde. 
 
2) Ansøgning om ændring i studieordning (BA Asienstudier 2010): 
Fremsendt ansøgning fra undervisere Martin Platt og Cynthia Chou om godkendelse af 
korrektioner i den nye studieordning BA Asienstudier 2010 imødekommes. 
 
3) Der gjordes i forlængelse af tidligere behandling af en ansøgning om brug af elektroniske 
hjælpemidler ved sprogeksamen på BA Japanstudier 2005 opmærksom på at undervisere har 
udtrykt betænkeligheder ved at åbne op for brug af internetbaserede hjælpemidler i 
eksamenssituationen. MW gjorde opmærksom på at etableringen af en praksis omkring brug 
af disse hjælpemidler i eksamenssituationer naturligt vil skabe betænkeligheder. MR gjorde 
endvidere opmærksom på at der er tale om brug af elektroniske ordbøger, ikke 
internetportaler med, eksempelvis, automatiske oversættelsesprogrammer. I så fald sådanne 
anvendes er der tale om snyd. Nævnet fastholder den tidligere afgivne dispensation, således at 
det er tilladt at anvende internetbaserede elektroniske ordbøger til den pågældende eksamen. 
MW og UP formulerer skrivelse til de ansvarlige eksaminatorer om dispensationens grundlag 
og begrænsninger. 
 

4. Planlægning af næste møde: 
Næste møde fastsattes til torsdag d. 6. januar 2011. 
 

5. Eventuelt: 
Intet. 
 


