
Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn d. 28. 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 godkendtes. Dog rykkedes oplæg fra Bente 

Kristensen til punkt 2. 
b) Godkendelse af referat: Referat af ordinært møde 14.10.2010 godkendtes. Der gjordes 

opmærksom på at arbejdsopgaver for de enkelte nævnsmedlemmer skal understreges. 
 
2. Oplæg v/ Bente Kristensen fra Studie- og Karrierevejledningen 
Studie- og Karrierevejledningen har i efteråret taget kontakt til studienævnene på 
Humanistisk Fakultet med henblik på at få et overblik over de forskellige behov og ønsker der 
kunne tænkes at være på de individuelle institutter. Studie- og Karrierevejledningen arbejder 
med workshops, rådgivning og kurser i forskellig retning i forhold til udvikling af teknikker til 
brug ved akademisk skrivning og informationssøgning. 
Overordnet set var det Bente Kristensens erfaring at studerende idag primært har besvær 
med at forstå og tilegne sig “diskurskompetencer”, altså fortrolighed med akademisk 
sprogbrug og fagspecifik retorik som den anvendes i videnskabelig sammenhæng. Grundet 
det brede fagudbud på Humanistisk Fakultet bliver vejledning og kurser desværre ofte meget 
generaliserende, og man ønsker derfor i højere grad at få inddraget fagspecialiseringen. 
Derudover fokuserer man på udviklingen af proceskompetencer for at træne studerende i 
forhold til opgaveskrivning, samt strukturere deres arbejdsformer.  
 
Man gennemgik i diskussion genkommende problemer hos studerende, særlig problemer 
med vejledning, faglig ensomhed og manglende tidsstyring. Bente Kristensen forklarede at 
man primært ønsker at arbejde med de studerendes egne forventninger og kompetencer. 
MW noterede at nævnets muligheder i forhold til ovennævnte vejledningsmålsætninger 
primært begrænser sig til udviklingen af faglige og sociale fora. MM foreslog eksempelvis 
brugen af skriveworkshops. MD erklærede sig enig og supplerede med at man bør fokusere på 
diskurskompetencer, eksempelvis i forbindelse med udformningen af ToRS Fællesfag. HE 
erklærede sig enig, og kommenterede desuden på manglen på vejledning og udvikling af 
studerendes opgaveskrivning efter første studieår. 
UP spurgte til muligheden for assistance med grammatiske og skriftlige emner hos enkelte 
studerende, særlig i forhold til problemer med anvendelse af akademisk syntaks og dansk 
som andetsprog. Bente Kristensen svarede at man på Studie- og Karrierevejledningen 
primært arbejder med at udvikle skrift- og syntaksanvendelse, men at man ikke har nogen 
erfaring indenfor andetsprogsindlæring. PJ opfordrede til større opmærksomhed i forhold til 
studerende med skriftlige vanskeligheder. Desuden foreslog PJ at man lagde mere vægt på 
samarbejdet med gymnasieskolerne. Bente Kristensen forklarede at man på gymnasierne er 
meget opmærksomme på udviklingen af skrivefærdigheder. LH supplerede med at vestlig 
akademisk diskurs ofte volder internationale studerende fra resten af verden problemer.  
 
Bente Kristensen gjorde desuden opmærksom på at skrivetræning i videst muligt omfang skal 
binde sig til udformningen af konkrete opgaver. MW noterede sig at der så er få muligheder 
for at have egentlige kurser, men at nævnet har mulighed for at tilrettelægge forløb der 



fremmer træningen. MD noterede sig at man på ToRS er dobbelteksponeret for mange 
forskellige problemer i forhold til akademisk skrivefærdighed, herunder mængden af 
fagspecialiseringer samt studerende med flerkulturel baggrund. 
 
3. Meddelelser: 
a) Formand: UP har ikke hørt fra Jane Engelund angående dialog om 

undervisningsplanlægningen. Desuden er der pt. travlhed med dispensationer vedr. 
tilmelding til eksamen, samt kontraktudarbejdelser vedr. specialeskrivning. Høringssvar på 
dekanatets oplæg er blevet fremsendt til endelig godkendelse og gennemgang af 
nævnsmedlemmerne. 

b) Studieleder: MW underrettede om at Dorthe Horvath har taget kontakt til kommende BA-
vejledere for at forberede dem på deres arbejde, hvilket nævnet hilste velkomment. 

c) Nævnsmedlemmer: PJ gjorde opmærksom på at der i øjeblikket er markant mindre 
propædeutikundervisning på Grækenlandsstudier i forhold til samme undervisningstrin på 
Russisk. MW meddelte at han ville undersøge sagen og komme med en redegørelse på 
næste møde. 

 
4. Sager: 
a) Ansøgning om ekstern specialevejleder ved KA Russisk 2004: 
MW bemærkede at der pt. er en vakant stilling på Russisk og at den eksterne vejleder således 
udfylder denne plads. Ansøgningen godkendt. 
 
b) Ansøgning om dispensation til afholdelse af eksamen 1. december 2010 ved 

Tibetansk Propædeutik 5 (Moderne Tibetansk III - 46850033): 
Ansøgningen godkendt. 
 
c) MW og UP fremsender dokumentation til nævnet vedr. ønske om studieordningsændring 

på BA Indonesisk 2004. 
 
d) MW meddelte at man stadig arbejder med sagen om studerende på studieophold i Kina, 

som meddelt på sidste møde d. 14.10.10. Nævnet kan imidlertid ikke forhold sig videre til 
sagen før der indkommer en formel ansøgning.  

 
5. Evaluering af studieordningsforløbet (med deltagelse af Claus Valling Pedersen): 
MM lagde ud med at der kræves meget klarere arbejdsgange og målsætninger i forbindelse 
med fremtidige studieordningsudarbejdelser. MW mente at der var megen modvilje fra flere 
sider i forbindelse med processen. MR og MD spurgte til fagansvarliges deltagelse i processen 
og udarbejdelsen af de nye studieordninger. MD kommenterede på det problematiske i 
modviljen mod udarbejdelsen af nye ordninger. MM mente at der kræves en klar og mere 
stabil struktur ved forberedelserne så alle parter, også studerende, kan deltage. Endvidere 
mente UP at der fra et overordnet perspektiv ikke var megen definition af målsætninger for 
nye studieordninger. MR efterlyste klarere ansvarsfordeling, særlig i forhold til hvem der skal 
arbejde og tolke nye ordninger i.e. faglærer og studienævn. Claus Valling Pedersen erklærede 
sig enig i at Fakultetets retningslinier var forholdsvis uklare, eller præget af manglende lyst til 
at indgå i en fortsat diskussion om opklaring af disse uklarheder. MW og MM gjorde 
opmærksom på at man ikke tidligere har forsøgt en revision af studieordningerne i denne 
størrelsesorden. 
 
6. 3-årsreglen på KA-uddannelsen: 
Foranlediget af fremsendte breve om tvungen udmelding diskuterede nævnet hvordan man 
skal forholde sig til dette problem. UP startede med at opridse hvordan man indtil nu har 



anskuet problematikken: Reglen rammer primært to grupper, henholdsvis studerende der har 
været på barsel m.v., hvilket ikke er problematisk at dispensere for, men øvrige studerende er 
henstillet til at indstille sig på Åbent Universitet. MW supplerede med at man i 
Studielederkredsen oprindeligt var enige om at forholde sig fleksibelt til reglen, men at 
fakultetsadministrationen holder anderledes hårdt på reglen. RR spurgte til de juridiske 
forpligtelser og mulige uoverenstemmelser mellem indgåelse af specialekontrakter og 
overholdelse af 3-årsreglen. Da man ikke pt. har viden om mulige modsætninger mellem disse 
to regelsæt påtog RR sig at undersøge forholdene. 
 
7. Evaluering af efterårets undervisning: 
MD meddelte at man mangler at færdiggøre det gennemarbejdede materiale fra sommerens 
udvalgsarbejde. MD sørger for at fremsende materiale til næste møde. 
 
8. B-eksamensformer: 
B-eksamensformer (alternative prøver) er skrevet ud af studieordningerne. UP indstillede til 
at nævnet tænker over mulige løsninger på dette problem, med henblik på dispensationer ved 
manglende undervisningsdeltagelse. 
 
9. Eventuelt: 
Problemer med STADS medfører problemer med udbetaling af SU. Berørte studerende kan 
ved deres eksamenssekretær få lavet et print fra STADS som bevis på indskrivning og 
tilmelding til brug for SU-Styrelsen. 
 
 


