
Referat af ToRS Studienævnsmøde 21.1.2010 

 

Tilstede: Morten Warmind (VIP-Religion), Signe Egerod Hubbard (Studievejleder), Mads 
Damgaard (Religion), Ditte Kannegaard Kvist (Øvrige fag), Ulla Prien (VIP-Mellemøsten), Rune 
Rattenborg (Mellemøsten), Lars Højer (VIP-Øvrige fag). 
 
Fraværende: Margaret Mehl (VIP-Asien), Kit Aische Skjoldann (Asien), Pia Johansen (VIP-
Østeuropa). 
 
1. Konstitutering af Studienævn: 
Den afgående formand (MW) berettede om nævnets arbejde, primært i forbindelse med at tilstræbe 
ensretning af de formelle rammer for instituttets arbejde, herunder særligt i forbindelse med 
studietilrettelæggelse og den generelle organisationsstruktur, samt i forbindelse med akkreditering 
og sagsbehandling. 
 
I forbindelse med valg af formand diskuterede nævnet fordele og ulemper vedrørende sammenfald 
mellem studieleder og nævnsformand. MW bemærkede at der kan skabes træghed i 
beslutningsprocessen ved adskillelse af de to stillinger. I forbindelse med adskillelse af disse 
embeder diskuteredes forskellige kandidater til formandsposten, herunder MW, UP eller MM 
(fraværende). MD gjorde opmærksom på at personsammenfald mellem studieleder og 
nævnsformand fra studenterrepræsentanternes side betragtedes som problematisk. 
 
Da der ikke kunne opnås enighed om konstituering, samt grundet fravær af flere medlemmer, valgte 
nævnet at udskyde ny konstituering til næste møde d. 4.2.2010. 
 
2. Formalia: 

a) Godkendelse af dagsorden: Punkt 3 annulleredes siden dette var taget til efterretningen i 
forbindelse med behandling af Punkt 1. 

b) Godkendelse af referat: Referat fra sidste møde godkendt. 
 
3. Meddelelser:  
MW meddelte at fakultetsledelsens foreløbige reaktion på nævnets stillingtagen til notat af 10. 
december, behandlet på foregående møde, var negativ. 
 
STÅ-tallene for 2008-09 er kommet, og angiver en nogenlunde stabil kurve for instituttet som 
helhed. Dog er det gennemgående problematisk at gennemsnitligt antal STÅ svarer til 0.4 årsværk 
pr. studerende pr. år. 
Det meddeltes iøvrigt at STÅ-tal inden for de enkelte fag er behæftet med nogen usikkerhed 
grundet vilkårlig opdeling af udredningsområder. 
 
Derudover meddeltes det at oldtidsfagene ved CNA (nærorientalsk arkæologi, assyriologi og 
egyptologi) er sendt til akkreditering. 
 
3. Sager: 

I forbindelse med behandling af hasteansøgning om brug af internetbaserede medier ved mundtlig 
eksamen på Arabisk, behandlet af nævnets medlemmer per mail-korrespondance inden mødet, 
diskuteredes generel anvendelse af internetbaserede medier m.v. ved eksamen. Et foreløbigt forslag 
var at ændre eksamensstrukturen ved forberedelsen eller helt fjerne forberedelsesmodulet, for på 
denne måde at undgå ulovlig brug af internetadgang i forbindelse med eksamensafvikling. Videre 
diskussion af dette problem vil følge på kommende møder. 
 
4. Eventuelt: 



Dekanatet har rykket for evaluering af pilotprojekter (om sammenhæng mellem studieordning, 
undervisning og eksamen inden for enkelte kursusforløb). 
 
I forbindelse med eksamensafholdelser på Arabisk er det blevet diskuteret om det store pres på 
eksaminatorer kan ændres for at undgå 12-timers vagter ved mundtlige eksamener. Denne 
problematik henvistes iøvrigt til implementeringen af Indre Marked, som giver begrænset tidsrum 
for afvikling af eksamen på instituttet som helhed. 
 
Det diskuteredes i denne forbindelse hvorvidt nævnet kan indføre et loft over antal af mundtlige 
eksaminationer per dag, hvilket foresloges indstillet til ledelsen. 


