
Referat af møde i ToRS’ studienævn 13. august 2009 

 

Dagsorden: 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Godkendelse af referat 

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Praktik  
5. Justeringer af studieordning for Arabisk, BA, 2005 
6. De nye BA-ordninger 
7. Eventuelt 

 
 
Til stede: Kit Aiche Skjoldann, Asien, Margaret Mehl, Asien, Morten Warmind, studieleder, 
Religion, Pia Johansen, (Øst)europa, Rune Rattenborg, næstformand, CNa, Susanne Årdh 
Jensen, Små Fag 

Dorthe R. Horup, erhvervsvejleder, Maria Reese Næsborg, studievejleder 

Afbud: Claus Valling Pedersen, vicestudieleder, Emil Nakayama, Asien, Gunhild Bojesen, 
Religion, Nina Maria Skafte, Religion, Ulla Prien, CNa 

Referent: Sanne Arendse Møller 

 

Ad 1. 

Dagsorden og referat godkendtes. 

 

Ad 2. 

Studielederen meddelte, at Filosofi og Historie er blevet akkrediteret for 6 år. 

Asien er under akkreditering med Kina og Japan som motorer. Koreansk, Indologi og Tibetologi 
skal også akkrediteres. Sydasienstudier har dog fået lov at blive akkrediteret som eet fag.  

Eskimologis ansøgning om akkreditering er klar. 



Akkreditering af Balkanstudier, Balkanistik og Grækenlandsstudier begynder 24.8.09. 

 

Studielederen informerede om en verserende sag, hvor en student pga. chikane, trusler og 
stalking nu står for at blive relegeret. Sagen er forhandlet mellem studielederen, studiechefen 
og dekanen. 

 

Nye hjemmesider for fagene kan fra d.d. findes på KUs internetsider. I lyset af 
forårssemesterets talrige edb-problemer lo studienævnet hjerteligt. 

På de nye hjemmesider vil de enkelte fag blive lettere at finde og vil komme til at stå mere 
klart frem. 

 

Ad 3. 

En sag om godkendelse af et praktikophold på et konsulat behandledes og godkendtes. 

Ansøgningen gav anledning til, at Studienævnet drøftede ønskeligheden i ensartede vilkår for 
alle studerende i praktik – mht. fx løn, udgiftsdækning, bolig- og rejseudgifter. 

Revideringer i Studieordningen for Grækenlandsstudier, BA, 2005, godkendtes på SNs møde 
28.5.09. På Pia Johansens forespørgsel svarede studielederen, at denne studieordning efter en 
række rettelser, som ikke havde været på studienævnsniveau men på korrekturniveau, var 
sendt til Fakultetet / AC-fuldmægtig Thomas Iversen til videre foranstaltning. 

 

Ad 4. 

SN drøftede et ikke-præcedensskabende svar på en ansøgning om dispensation til at tage 
udvidet praktik. Brevet godkendtes. 

Vicestudielederens forslag til fælles praktikforløb blev godkendt ved SNs møde 12.6.09. Ved 
dagens studienævnsmøde godkendtes de indførte rettelser, som var resultat af drøftelser 
12.6.09. 

 

Ad 5. 

I studieordningen for Arabisk, BA, 2005, godkendtes to ændringer. Første ændring drejede sig 
om en nedsættelse fra 500 til 300 ns. i normalsideantallet af litteratur læst på et europæisk 
sprog. Anden ændring var en forhøjelse af mængden af AV-materiale i et pensum fra højst 1/3 
til højst 50 % AV-materiale. 
 
Studielederen informerede på oplysning fra Thomas Iversen om, at pensumændringer er 
studienævnssager. 
 



Morten Warmind forhåndsinformerede SN om en sag om godkendelse af to eksaminer 
erhvervet i udlandet. Herefter drøftede studienævnet de generelle problemer som kan 
optræde, hvor sprogbærere på ToRS studerer deres modersmål og kan mangle tilstrækkelig 
sprogbevidsthed og komparativ evne/viden mellem det studerede sprog og dansk. 

 

Ad 6. 

De nye BA-ordninger er på vej, dog er de ikke som håbet klar til 1.9.09. 

Religion arbejder med at indarbejde fællesfag i studieordningen. 

Et indienscenter er under opbygning. Det omfatter VIP’erne Erik Sand, Kenneth Zysk, Peter 
Andersen og nyansat lektor Ravinda Kaur. 

 

Ad 7. 

Morten Warmind og Pia Johansen drøftede, hvem der på ToRS er kontaktpersoner til Det 
Kongelige Bibliotek. Den konkrete anledning var, at der på KBs hjemmeside er opført alle 
ToRS’ fag undtagen Moderne Græsk. MW og PJ løser sagen. 

 

Næste møde lægges af hensyn til bl.a. semesterets introdage ekstraordinært den 3. september 
kl. 10-12. 

 

 


