
Møde i ToRS Studienævn 29. april 2010 
 
Tilstede: Morten Warmind (VIP-Religion), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Ulla Prien (VIP-
Mellemøsten), Margaret Mehl (VIP-Asien), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Rune Rattenborg 
(Mellemøsten), Ditte Kannegaard Kvist (Øvrige fag), Kit Aise Skjoldann (Asien), Annemette Have 
(Studievejleder), Signe Egerod Hubbard (Studievejleder), Asger Johansen (Studievejleder), Sanne 
Arendse Møller (Sekretær), Mads Damgaard (Religion) 
 
1. Formalia: 
a) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt med tilføjelse af underpunkt om Åbent 
Universitet  under “Eventuelt” 

b) Godkendelse af referat af 15. april 2010: Under “4. Opgavesprog” ændredes definitionen af 
tilladte fremmedsprog ved udarbejdelse af bachelorprojekter til kun at omfatte engelsk. Brug af 

andre fremmedsprog end engelsk ved udarbejdelse af bachelorprojekt kræver således nævnets 

dispensation. Under “3. Sager” udelades følgende: “Ansøgning om dispensation ved overgang til 

nyere bachelorordning afvistes, idet nævnet ikke fandt nogle administrative hindringer for at 

tage resterende fag på nyere bachelorordning”. Til “3. Sager” tilføjes i øvrigt til sidst: 
“Studenterrepræsentanter opfordres til at bede studerende henvende sig hvis de ikke inden for to 
uger har hørt fra administrationen ved skriftlige henvendelser til nævnet.” 

 
2. Meddelelser: 
a) Studienævnsformand: UP meddelte at undervisningsplanlægning (SIS), særlig i forbindelse 
med tilrettelæggelse af Tilvalg, er forløbet med nogen forvirring. MW supplerede med at SIS-
rapportering skulle afsluttet 26. marts, men grundet sideløbende administrationsarbejde i 
Økonomiafdelingen er det svært at få forløbet til at køre gnidningsfrit. Imidlertid er der med den 
færdige planlægning indtil foråret 2011 rum til at gentænke processen. MW bemærkede at der 
generelt er problemer med tilrettelæggelse af Tilvalg på fakultetsplan, men grundet antallet af fag 
på ToRS i forhold til den administrative kapacitet er problemerne særlig mærkbare her. 

b) Studieleder: MW meddelte på vegne af fakultetet at fakultetet gerne vil invitere til et mindre 
seminar om E-læring som et fordelagtigt værktøj i undervisning ved småfag. 

 
3. Sager: 
a) Sag 1: Ansøgning om dispensation i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt ved BA 
Arabisk 2005: Ansøgningen afvist. Det står ansøgeren frit for at framelde BA-projekt i foråret 

2010 og i stedet aflevere i efteråret 2010. 
b) Sag 2: Ansøgning om opgradering af Kommunikativ 3 ved KA Mellemøstens Sprog og Samfund 
2008: Nævnet henstillede indledningsvis til at det også er studerendes ansvar ikke at tage flere 
tilvalg end nødvendigt, trods det at der også er sket en fejl fra administrativ side. 
Dispensationsansøgning om opgradering af Kommunikativ 3 vil søges imødekommet af faglærer 

med nævnets godkendelse. 

Ansøgning om forhåndsmeritgodkendelse i forbindelse med påbegyndelse af kandidatstudier ved 
KA Mellemøstens Sprog og Samfund 2008 afvistes, idet nævnet ikke fandt at det pågældende 

kursus havde tilstrækkeligt niveau og relevans. 
 
4. Evalueringsudvalg: 
MD gjorde rede for udvalgets arbejde. Særlig er der blevet diskuteret brug af IT, samt kvantitativ 
vs. kvalitativ evaluering. Udvalget fremlagde forslag til brug ved midtvejs- og slutevaluering, 
først en videreudviklet model af INSS’ delfi-model. Sekundært en opdateret udgave af tidligere 
brugte formularer. Udvalget ønskede iøvrigt at de praktiske omstændigheder ved evaluering i 
større grad bør overdrages til de studerende, for på denne måde at fremelske større engagement 
og deltagelse fra studenterside. LH spurgte til om dette ikke kommer til at afskære underviser fra 
evalueringsprocessen. MW og UP gjorde rede for at udvalgets intention var at inddrage alle 



parter, og at underviseren således informeres i større grad end tidligere. Den endelige model 

søges implementeret i efteråret 2010. 

 

5. Petitum: 
LH meddelte at man på Tværkulturelle Studier havde bemærket en del uoverensstemmelser i 
definition og formål generelt på ToRS. Særlig bemærkede LH at der med den nuværende 
elektroniske petitum-aflevering pålægges underviserne en administrativ byrde. LH foreslog at 
man overlod det formelle til de studerende, således at underviserne kun skal forholde sig til 
fagligt indhold. UP foreslog at man udelod Eksamensadministrationen af petitum-aflevering. 
MW bemærkede at administrationen anvender rettidig petitum-aflevering til at krydstjekke 
tilmelding til eksamen. UP mente at det ikke er nødvendigt at anvende petitum til dette formål, da 
man iøvrigt har regulær tilmelding ved semesterstart. LH bemærkede at faglærernes arbejde er 
forøget, samt at det formelt set nu også er faglærerens ansvar at formalia er korrekt. PJ spurgte til 
årsagen til at petita skulle indgives til administrationen. MW svarede at petitum danner 
udgangspunkt for eksamensafvikling, og derfor skal behandles som en formel del af 
eksamenstilmelding. UP foreslog at man på de enkelte fag tager petitumafleveringens form op til 
diskussion, idet nævnet gerne vil se på den formelle procedure og funktion i forbindelse med 
petitumaflevering. LH bemærkede at diskussionen i særlig grad er relevant på Tværkulturelle 
Studier, da man her har studerende med meget forskellig baggrund. Flere nævnsmedlemmer 
tilsluttede sig at man søgte at afklare petitums præcise retssikkerhedsmæssige stilling. Derudover 
diskuteredes, på oplæg fra LH, en generel definition af petitum og pensum. Nævnet indstillede 
diskussionen til et kommende møde, med særligt henblik på a) definition, b) retsstilling, og c) 
formel rolle i eksamensafvikling.  
 

6. Årshjul: 
LH meddelte, på forslag fra Frank Sejersen, at man ønskede et fast årshjul for eksamen, 
aflevering, og undervisning. MD mente at dette også var et stort ønske fra studentersiden. MW 
replicerede at man fra administrativt hold var godt på vej mod at have et årshjul. PJ efterlyste en 
klar definition af årshjulet. PJ spurgte endvidere til hvordan det kan være at underviserne ikke har 
fået meddelt eksamensdatoer når studerende nu har adgang til denne information via punkt.ku. 
MW meddelte at dette skyldes travlhed i administrationen, samt at det skyldes manglende 
information fra fakultetsside som har offentliggjort datoer på punkt.ku. 
 

7. Studerende i udlandet: 
UP fremlagde tanker om særlig gruppe af studerende, som fra udlandet indmelder sig på regulære 
uddannelser, og medfører administrativt og undervisningsmæssigt besvær for de enkelte 
undervisere, særlig da strukturen på de almene uddannelser ikke sigter på at kunne tilvejebringe 
undervisning for studerende der opholder sig i udlandet. MW mente at det er et generelt problem, 
men man grundlæggende bør henholde sig til de almene bestemmelser i studieordningen. RR 
supplerede med at det bør være studerende med ophold i udlandets egen pligt at gøre sig klart om 
de kan opfylde krav i forhold til afleveringer og aktivitet, med videre. 

 
8. Alternativ eksamen: 
En fortsat diskussion om A- og B-eksamenspunkter manglede endnu oplysninger fra 
administrationen. Fremover skal der være een eksamensform per fag, men med mulig alternativ 
form hvis denne eksamen dumpes. 

 
9. Eventuelt: 
LH gjorde opmærksom på talrige fejl i det nyudgivne ÅU-katalog. LH har taget kontakt til ÅU. 
MW supplerede med at der med al sandsynlighed er tale om administrative fejl hos ÅU og ikke 
hos ToRS. 


