
Referat af konstituerende Studienævnsmøde på ToRS 11. februar 2010 

 
Tilstede: Kit Aische Skjoldann (Asien), Ditte Kannegaard Kvist (Øvrige fag), Mads Damgaard 

(Religion), Signe Egerod Hubbard (Studievejleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Ulla Prien 

(VIP-Mellemøsten), Morten Warmind (VIP-Religion), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Annemette 

Have (Studievejleder), Rune Rattenborg (Mellemøsten). 

 

Fraværende: Margareth Mehl (VIP-Asien) 

 

Referenten skal endvidere gøre opmærksom på at der ved det overståede valg til demokratiske 

organer på KU ikke opstilledes nogen studenterrepræsentanter for Østeuropæisk, og at denne post i 

Studienævnet således indtil videre er ubesat. 

 

1. Konstituering af Studienævnet:  
Den afgående formand for nævnet Morten Warmind takkede for godt samarbejde i de forløbne år. 

Ulla Prien valgtes enstemmigt som ny formand for Studienævnet. 

 

Siddende næstformand Rune Rattenborg modtog enstemmigt genvalg som næstformand. 

 

Studienævnet indstillede endvidere enstemmigt nuværende studieleder Morten Warmind til fortsat 

at varetage posten som studieleder ved ToRS. 

 

2. Formalia: 
a) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt, med tilføjelse af et ønske om orientering om 

den nyligt overståede akkrediteringsansøgning for Asien-studier af KAS, samt en anmodning om 

støtte til et tværfagligt projekt på Religion af MD, begge under Eventuelt. 

b) Godkendelse af referat: Referatet fra 21. januar 2010 godkendtes, dog med følgende tilføjelser: 

 

Under referatets pkt. 1: “MD gjorde opmærksom på at personsammenfald mellem studieleder og 

nævnsformand fra studenterrepræsentanternes side principielt betragtedes som problematisk” 

 

Under referatets pkt. 4 ændredes følgende:  

“Denne problematik henvistes iøvrigt til implementeringen af Indre Marked” til “Dette forklaredes 

som stammende fra implementeringen af Indre Marked,” 

 

3. Meddelelser: 
 

Møde med rektor: 
Studieledere og nævnsformænd samt studenterrepræsentanter deltog tirsdag 9. februar i en 

rundbordssamtale med rektor Ralf Hemmingsen samt fakultetets ledelse og institutledere, til 

diskussion af emnet “uddannelse”, som vil være et af rektoratets primære fokusområder i de 

kommende år. Som repræsentanter for TorS deltog, udover institutleder Ingolf Thuesen, MW, RR 

og MD. Rektor berørte bl.a. stillingen mellem uddannelses- og ledelsessøjlerne i universitetets 

administrative struktur, samt Indre Markeds betydning for uddannelser på universitetet. 

 

Flere af de fremmødte gjorde i den forbindelse opmærksom på særlig økonomiske forhold i 

forbindelse med institutternes samarbejde, og problemer hermed. 

 

MW gjorde nævnet opmærksom på at brugen af Tilvalgsordninger på Humanistisk Fakultet på sin 

vis er et alternativ til formålet med Indre Marked som ikke findes på universitetets øvrige fakulteter. 

 

Evaluering af undervisningen ved ToRS efteråret 2009: 



MW og RR fremlagde den opsummerende rapport på indkomne evalueringer fra undervisning ved 

instituttet i det forgangne semester, særlig den let ændrede karakterskala, B+, B og B-. 

 

Særligt diskuteredes den relativt lille mængde indkomne evalueringer i forhold til antallet af 

afholdte kurser. RR gjorde opmærksom på at de studerendes indstilling til evaluering af 

undervisningen kan skyldes den omstændighed at de enkelte fag sjældent evalueres, og det derved 

ikke er en indarbejdet tradition at vurdere kvaliteten af undervisningen. Det blev ydermere foreslået 

at denne problematik kunne stamme fra den iboende usikkerhed i forhold til anonymitet i 

besvarelsen på små hold. MW gjorde opmærksom på at rapporten klart gjorde opmærksom på 

denne problematik. 

 

Efter endt diskussion enedes nævnet om at stile efter en fremtidig evalueringsprocent på 60% af alle 

kurser afholdt ved ToRS pr. semester. Til dette formål nedsattes et Evalueringsudvalg bestående af 

Mads Damgaard, Ulla Prien, Morten Warmind, Rune Rattenborg og studievejleder Annemette 

Have. 

 

4. Sager: 
1) I en sag om dispensation fra studieordningens krav til at følge faget Kritisk Analyse på 

overbygningen i Nærorientalsk Arkæologi stillede nævnet alternative forslag til forløbet af 

ansøgerens forårssemester. Det tilrådedes ansøgeren at tage henholdsvis 15 ECTS Praktik og 15 

ECTS Tilvalg i det kommende semester, og derefter følge Teori og Metode i efterårssemesteret 

2010, som da vil være adgangsgivende til Kritisk Analyse i foråret 2011. Ansøgningen i sin 

grundform afvistes således. 

2) En ansøgning vedr. ændring af studieordningen for BA Japansk, indgivet af MM, fandtes 

utilstrækkeligt begrundet, og nævnet besluttede således at afvente MMs tilbagekomst. 

 

5. Eventuelt: 
 

Akkreditering på Asien-studier, særlig manglende akkreditering for Koreansk og Indologi: 

 
KAS spurgte til årsagen til den manglende akkrediteringsindstilling af Koreansk og Indologi. MW 

orienterede om at høringsudvalget valgte ikke at indstille koreansk og indologi, og at lektoratet, 

fakultetet og instituttets ledelse arbejder særdeles indædt på at få fagene akkrediteret trods dette. 

 

Tværuniversitær konference på Religionsvidenskab: 
 

MD orienterede om at Religionsvidenskab har ansøgt om midler til en tværuniversitær konference 

mellem de forskellige religionsstudier ved danske universiteter. MD spurgte i den forbindelse til en 

mulig delfinansiering fra nævnet. MW og UP gjorde opmærksom på at Studienævnet ikke har 

midler til sådanne projekter. 

 

Øvrigt:  
UP spurgte til status på det ubesatte lektorat ved Assyriologi. MW vil undersøge sagen. 


