
Studienævnsmøde 25/11 2010 
 
1. Formalia 
Til stede: Morten Warmind (Studieleder / VIP-repræsentant fra Religion - MW), Pia Johansen (VIP-
repræsentant fra Grækenlandsstudier – PJ), Margaret Mehl (VIP-repræsentant fra Japansk - MM), 
Mads Damgaard (Studenterrepræsentant fra Religion - MD), Malene Rasmussen 
(Studenterrepræsentant fra Japansk - MR), Ulla Prien (Studienævnsformand, VIP-repræsentant fra 
CNA - UP), Sanne Arendse Møller (Studienævnssekretær - SAR) 
Fraværende: Rune Rattenborg, Lars Højer, Henriette Eriksen. 
 
Referat mangler. MW fremsender referatet snarest. 
 
Studienævnsformanden orienterer: 
Peer-review besøg fra EnGeRom 7/12 13-16 søges flyttet. Peer-review besøg på INSS 13/12 9-12 
fastholdes. 
 
Høringssvar til ny universitetslov fremlægges v/ UP. MW foreslår ”store konsekvenser” til 
”uoverskuelige konsekvenser”, PJ anfører at ”ændringsforslagene er ganske omfattende” til 
”ændringsforslagene er omfattende” og et ”t” i overskud på ”fortrinsvist”. MW udtrykker dyb 
forargelse over at det sidste valgte organ med lokal indflydelse, studienævnet, med forslaget kan 
nedsættes af rektor.  
 
Studieleder orienterer: 
Tirsdag besøgte dekan og økonomidirektørens vikar ToRS. MW anførte her propædeutikkens 
betydning for gennemførsels-bonussen ifht STÅ, der ser ud til at være et problem med at 
propædeutik-længden ikke bliver indregnet og det gør at vi ikke får den gennemførselsbonus, vi 
burde. Sagen er ved at blive undersøgt.  
Ved årsfesten meddelte Ralf Hemmingsen at små sprogfag bør bevares, og at disse fags nekrologer i 
pressen var præmature.  
Religionsvidenskab holder kandidatpræsentation 26/11 kl. 14.  
Undervisningsplanlægning skal være færdig 15/12. Pga. budgetplanlægning går arbejdet i gang nu, 
D-VIP-midler ser ud til at blive beskåret med halvdelen. Jane Engelund og MW går i gang 26/11 
med planlægning, Claus Valling Pedersen er i gang med Østeuropa og CNA-fagene. Beskæringerne 
er ikke lykkelige, udtaler MW. Religionsfagene har ikke brugt D-VIP i tre semestre og bliver derfor 
ikke berørt.  
MW påtænker at fratræde pladsen som fagkoordinator for Religion, men fortsætte som 
nævnsmedlem..  
 
Nævnsmedlemmer orienterer:  
MW svarer på PJ's spørgsmål fra 28/10 mht. timetal for propædeutik: ToRS giver til ethvert fag, der 
har propædeutik ½ studieadjunkt, hvilket svarer til 8 timer. Det enkelte fag kan prioritere 
propædeutik derefter.  
 
 
Sager 

 
I. behandlet 11/11. Dispensation gives ikke.  
  
II. forespørgsel studievejleder for Religion 
Religionsvidenskabs studieordning angiver ”alle hjælpemidler”, men nævner ikke specifikt net-
forbindelser som tilladt eller forbudt. MW pointerer at inter-studenterkommunikation er problemet, 
snarere end Internettets informationsmuligheder, og foreslår en plakat el. lign. hvor det angives at 



dette betragtes som eksamenssnyd. Der skulle ikke hvad fakultetet angår være nogle problemer med 
brug af internet såfremt det pågældende fag accepterer dette. Der kan dog være problemer f.eks. 
angående adgang til internet, som skal undersøges.   
 Hvert fag må tydeligt angive hjælpemiddelbrug i eksamenssituationer ifht studieordninger.  

III. assyriologi 
Advanced Language 1, Akkadian på kandidatuddannelsen på Assyriologi ansøger om dispensation 
fra bunden skriftlig hjemmeopgave til fri skriftlig hjemmeopgave, indtil der kan foretages ændring i 
studieordningen og nævnet giver dispensationen samt godkender studieordningsændring. 
 

4. Tilvalgsordningen på ToRS  
Tilvalgsordninger passer i nogle sammenhænge dårligt med de nye bachelor-ordninger. 
Diskrepanserne skal justeres i foråret. Hvert fag kigger på tilvalgsordningerne og studienævnet 
indsamler rettelserne. Studienævnet udsender brev efter eksamensperioden i januar og dispenserer i 
enkeltsager indtil da. 
 
5. Evalueringspraksis 
To små ændringer i MD's udkast til evalueringsskema. PJ spørger til processen efter endt 
evaluering. MD udformer udkast til processen omkring evaluering. 
Studienævnet betoner at det er vigtigt at alle kurser evalueres.  
 
6. Småændringer i studieordning for Japansk 
MD anfører at der mangler en definition på portefølje på side 13, 15, 17 i kassogrammet, men at 
termen ikke bruges senere og at den ønskes fjernet. Ændringerne blev godkendt. SAR indfører  
rettelsen dvs. fjerner ordet portefølje inden ændringerne sendes til Thomas Iversen. 
 
7. Eventuelt 
SAR orienterer om chikane-problemer fra udefrakommende på Asien-afdelingen. I oktober 
smuttede en udefrakommende ung ind i kælderen under Asien-afdelingen, hvorfra en ansat bad 
personen forlade stedet, men hvor personens bekendte efterfølgende chikanerede den ansatte i en 
sådan grad, at den ansatte ikke ønskede at stå ved busstoppestedet. 23/11 befandt en gruppe unge 
sig på Asien-biblioteket og generede studerende.  


