
Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn 14. oktober 2010 
 
Tilstede: Ulla Prien (Formand/VIP-Mellemøsten), Morten Warmind (Studieleder/VIP-
Religion), Sanne Arendse Møller (Sekretær), Rune Rattenborg (Mellemøsten), Mads Damgaard 
(Religion), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Malene 
Rasmussen (Asien - suppleant) Henriette Eriksen (Øvrige Fag), Lars Højer (VIP-Øvrige fag) 
 
Referent: Rune Rattenborg 
 
1. Formalia: 
a) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt 
b) Godkendelse af referat: Referater af ordinære møder 16.9.2010 og 30.9.2010 godkendt. 
Det blev indskærpet at referenten er ansvarlig for at ændringer kommer sekretæren i hænde. 
 
2. Meddelelser: 
a) Formand: Det meddeltes at STADS går i luften d. 15. oktober. Desuden meddeltes at 
formelle rettelser i de nye BA-ordninger skal fremsendes til formanden. Administrationen 
holder desuden løbende øje med eventuelle forglemmelser, eksempelvis slåfejl o. lign. 
Der er i øjeblikket megen efterspørgsel på mulighederne for at opgradere ældre studerende til 
de nye BA-studieordninger. Formanden og administrationen er i løbende kontakt med 
Fakultetet for at forsøge at lægge en overordnet linie i forhold til problematikken. I forhold til 
opgradering til nyere studieordning vedrører problemerne primært den afventede lancering 
af STADS og indkøring af dennes administrative struktur, som administrationen helst vil have 
på plads inden man påbegynder omrokering af studerende i forhold til studieordninger. 
Desuden fremsatte formanden forslag om en generel gennemgang af forløbet med 
udarbejdelse af nye studieordninger ved næste møde. 
 
b) Studieleder: Studielederen informerede om et nyt initiativ fra Hovedstadsregionen der 
sigter på at udbygge samarbejdet mellem Humanistisk Fakultet og Københavns gymnasier. 
Det drejer sig foreløbig om initiativer der involverer undervisning tilrettelagt af universitetets 
ansatte til brug på gymnasier i kortere perioder. I første omgang arbejder man på et muligt 
samarbejde mellem Kinastudier og Ørestad Gymnasium. Projektet kan særligt få positiv 
indflydelse på studieforberedelse til videregående uddannelser, forhåbentlig i form af en 
lavere procentdel af frafald grundet forkerte forventninger til en speciel akademisk 
uddannelse, samt derudover øge den mulige medarbejderbase til eksempelvis censorarbejde. 
Studienævnsformand og studieleder har desuden for nylig deltaget i en workshop til 
udarbejdelse af et alternativt strategioplæg, der sigter på at supplere Studielederkredsens 
høringssvar på dekanens “Strategi om fremtidens uddannelseslandskab”. 
 
c) Øvrige medlemmer: LH har været i kontakt med Kompendieudsalget som opfølgning på 
sidste mødes diskussion om dette semesters problemer med den nye kompendiepolitik. Det 
meddeltes at det ikke er muligt at etablere en +20 siders publikationsaftale på Absalon med 
Copy-Dan. Et alternativt forslag var at øge tilgængeligheden af digitale filer via 
KUBIS/Kongelige Biblioteks internetportal. Desuden arbejder Kompendieudsalget med 
lanceringen af elektroniske kompendier som er godkendt af Copy-Dan, hvor en digital udgave 
af kompendiet kan rekvireres på Absalon eller en lignendne portal. Denne mulighed vil 
således forhåbentlig løse problemerne med den pt. anvendte print-on-demand model. 
 
MR har i forlængelse af tidligere diskussion om brug af elektroniske ordbøger ved eksamen på 
Japansk undersøgt de formelle retningslinier. MR havde forstået at den nye studieordning 
tillod brugen af sådanne hjælpemidler ved skriftlig eksamen, hvilket imidlertid har vist sig 



ikke at være tilfældet. Man diskuterede muligheden for at dispensere vedr. eksamensform for 
at muliggøre brugen af elektroniske ordbøger, der primært er problematisk i forhold til 
forbuddet mod internetadgang ved afvikling af skriftlige eksamener. 
 
3. Sager: 
Ingen sager modtaget. 
MW informerede om følgende to sager som ikke formelt er blevet indstillet til behandling. 
a) På Kinastudier har man som følge af en administrativ fejl glemt at stille en underviser til 
behandling af fjerneksamination i Propædeutik og Moderne oversættelse for de studerende 
som er udsendt til universiteter i Beijing og Hungchao. Underviseren er således først blevet 
fundet to uger inde i semesteret. På baggrund af dette forløb har to studerende derfor stillet 
ønske om pensumreduktion. Nævnet afventer yderligere dokumentation af sagsforløbet, samt 
eventuel formel ansøgning, som vil blive viderebragt per mail i den kommende uge. 
b) Man har givet afslag på en ansøgning om en ekstern BA-vejleder fra INSS, hvilket nævnet 
støttede. 
 
4. Større transparens vedrørende Studienævnets rolle i forbindelse med 
undervisningsplanlægning: UP har talt med Jane Engelund og skitserede den nuværende 
arbejdsgang som følger; de enkelte fag indgiver ønske om fag til oprettelser til registrering på 
SIS, hvorefter studieleder og fagansvarlig forhandler sig til rette i forhold til budget og 
overordnede behov. MW kommenterede på den oprindelige praksis; oprindeligt søgte man at 
implementere den formelle model, hvor fagets ønsker som udgangspunkt imødekommes, 
hvilket der viste sig ikke at være økonomisk dækning for. Man udformede efterfølgende en 
normsats for de enkelte fag via Samarbejdsudvalget, som man har fulgt sidenhen. UP foreslog 
at man formidlede fagenes ønsker videre til Studienævnet, for at nævnet på denne måde kan 
danne sig et klart indtryk af undervisningens opbygning og mulige ønsker. PJ stillede desuden 
spørgsmålstegn ved hvordan faglærere kan have indsigt i den økonomiske baggrund for 
fagudbuddet, samt i forlængelse af dette hvordan det kan være faglærerers opgave at 
tilvejebringe økonomisk belæg for oprettelse af nye kurser ved enkelte fag. LH supplerede 
med at fastlæggelsen af normsatser er ude af trit med de faktiske omstændigheder. Der var 
bred enighed i nævnet om at udbede sig indsigt i de indgivne ønsker om fag til udbud samt det 
efterfølgende udkomme af forhandlinger mellem administration og fagansvarlig. 
 
5. Høringssvar til dekanen: 
RR lagde ud med et forslag om at tilføje mere præcise tal på de mulige besparelser som 
implementeringen af Dekanatets strategioplæg vil resultere i.  Ydermere tilføjedes at man 
primært bør bestræbe sig på at komme med konstruktive forslag. MW supplerede med at det 
var hans indtryk at et andet sigte med Dekanatets strategioplæg var at fremme en udvikling 
som ToRS har været inde i i nogen tid. UP replicerede hertil at oplægget stadig er 
problematisk for en række fag. PJ noterede at mange studerende fra småfag tager en meget 
specialiseret BA for derpå at fortsætte på en større KA, som oftest en af de såkaldte 
“lokomotivuddannelser”. MM kritiserede manglen på langsigtede ideologiske målsætninger i 
forhold til hvad man ønsker at bevare og nedlægge. LH mente at sammenhængen mellem 
undervisning og forskning ikke kan ignoreres, og at dette bør fremhæves kraftigt i nævnets 
høringssvar. UP noterede sig at man som følge af Dekanatetes strategioplæg på længere sigt 
vil stille småfag uden undervisning dårligt, da eventuelle besparelser således kun skal 
forholde sig til nedlæggelse eller beskæring af forskning. RR indskærpede desuden at man i 
høringssvaret gjorde kraftigt opmærksom på sagsgangen, som i sin skematiserede form ikke 
levner rum for megen videre diskussion, hvilket er problematisk i forhold til det foreliggende 
oplægs meget løse karakter. 
 



6. Små studieordningsændringer/Komparative Kulturstudier: 
Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer i Studieordning for Kandidattilvag i 
Komparative Kulturstudier 2008: Komparativ kultur- og samfundsteori med øjeblikkelig 
virkning (se bilag). 
Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer i Studieordning for BA-tilvalg i 
Komparative Kulturstudier: Praktik A og Praktik B i Komparative Kulturstudier med 
virkning fra d. 1. februar 2010 (se bilag).  
 
7. Eventuelt:  
UP supplerede omkring behandling af administrative sager, der primært har vedrørt for sen 
tilmelding til eksamen. PJ bemærkede at det endnu ikke var muligt at logge sig ind på KAPTIA 
for at konsultere de administrative sager. 
UP er desuden igang med at undersøge mulighederne for brug af B-eksamensformer. 
MW meddelte at Fakultetets principper for studieaktivitet og studietid ikke er i 
overensstemmelse med ToRS’ og opfordrede til at man beroliger berørte studerende og beder 
dem rette henvendelse til MW hurtigst muligt.  


