
 
Referat af studienævnsmøde onsdag d. 29. februar 2012  

kl. 13:30-15:00 i lokale 487 - godkendt 

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Margaret 
Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag) (i den første times tid), Pia Johansen (VIP-
Østeuropa), Thea Björklund Larsen (Studerende, Østeuropa, næstformand), Leon Bentkowski 
(Studerende, Øvrige fag), Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, 
Religion) Erik Sporon Fiedler (studievejleder, observatør), Johannes B. González (Studerende, 
suppleant, Øvrige fag). 
Martin Madsen (Balkanstudier) var til stede som inviteret gæst til diskussionen af punkt 3. Han 
forlod mødet derefter. 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien), Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
 
1. Formalia 

a. Dagsorden blev godkendt, med den ændring, at punkt 3 blev behandlet før punkt 2, 
da Martin Madsen (BKS-studier) var til stede og hans tid så ikke ville gå til spilde. 

b. Godkendelse af referat: Der var ændringsforslag til referatet. Slåfejl s. 3 og Lars 
Højers bemærkning nederst s. 2 ændres til ”Lars Højer anførte at det er et særligt 
problem for tilvalgsfag, at der er problemer med tompladsordningen, fordi mellem 
en fjerdel og en femtedel af de studerende på Komparative Kulturstudier, for 
eksempel, er tompladsstuderende”. Der mangler ”b. meddelelser fra 
nævnsmedlemmer” i dagorden, hvilket giver en uoverensstemmelse i referatets 
nummerering af meddelelsespunkterne. 

 
2. Meddelelser 

a. fra studienævnsformanden 
Ulla Prien nævnte først, at det er vigtigt at man, når man indleverer SIS-
beskrivelser, ikke udelukkende genbruger tidligere års, men i hvert fald retter 
koderne til STADS-koder. 
B-prøvekataloget er næsten klart. 
ÅU-møderne er positive. Der er nu et klart regnskab, og det viser sig som vi 
ventede at være bedre end, hvad dekanatet troede. 
Evalueringerne er ved at være klar. Der er næsten ingen pædagogiske problemer, 
men flere med de praktiske forhold – lokaler og Absalon. Studielederen har lovet 
at tage sig af det ene graverende pædagogiske problem, der er konstateret. 

 
i. postmødeafgjorte sager 

Sagerne har mest været, hvad der nu er ”rutine”. Ting som Alex har kunnet 



 
klare. Vi konstaterer med glæde at praktikansøgningerne er blevet bedre og 
at der er stor kreativitet mht at skaffe sig gode og fagligt tunge praktikpladser. 

b. fra nævnsmedlemmer 
Margaret Mehl redegjorde for sine problemer med ToRS Fællesfag og Absalon. 
Der er for mange grupperum og det er åbenbart svært at håndtere. Margaret Mehl 
vil ikke selv bruge sin tid på det. Studielederen vil se om der kan findes en 
studentertime. Desuden er underviserne på fællesfaget i tvivl hvad angår 
eksamensform og indhold. 
Pia Johansen forklarede om Grækenlandsstudiers problemer med Absalon. Alle 
ÅU studerende, minus én er blevet smidt af. Der er studie-tekniske grunde til dette. 
Thea gjorde opmærksom på Studentersummit på KUA og opfordrede til at man 
mødte op. 
Leon tog spørgsmålet om kompendier op igen. Kunne man forestille sig at man 
ved undervisningstilmelding bestilte og betalte sit kompendium? En god idé som 
studielederen undersøger. 
Sari spurgte til Åbent Hus, der håndteres af Dorthe og studievejlederne. 

c. fra studielederen 
Studielederen meddelte at  

 
3. Drøftelse af forskellige forslag til ændring af ”Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på 
BA-niveau …, 2010-ordningen” angående forhold på Balkanstudier. 
Martin Madsen gjorde kort rede for problematikken. Der er studerende, der taler sproget flydende, 
og kan have glæde at undervisningen på 2. år, men som ikke kan gå til eksamen på grund af 
rækkefølgekravet. De kan heller ikke bare bestå de mellemliggende eksaminer, fordi disse rummer 
særlige sproganalytiske udfordringer. Deres tilstedeværelse på de ”ældre” hold skaber 
studentermasse og faglig dynamik. Derfor ønskes kravet om rækkefølge ophævet.  
 
Nævnet diskuterede bredt de problemer dette giver omkring progression og forskelsbehandling af 
studerende, men noget lignende har været skik og brug på arabisk og har ikke givet store problemer. 
Der er også STADS-udfordringer, men ikke uoverstigelige. Konklusionen bliver, at når 
rækkefølgekravet ophæves gælder det naturligvis for alle studerende. Det anbefalede studiemønster 
gælder stadig, og det er vigtigt at de, der har evner til at bryde rækkefølgen oplyses grundigt om, at 
det ikke er et uproblematisk studieforløb, de går i gang med. 
 
Studienævnet besluttede at imødekomme Martin Madsens ansøgning, og en dispensationsordning 
vil træde i kraft indtil en studieordningsændring kan gennemføres. 
 
4. Bacheloroptagelsen 2012 - Medlemmer af optagelsesudvalg i forbindelse med kvote 2. Se bilag. 
Udvalget består af Studielederen, Studienævnsformanden, Jonas og Sari (Leon er suppleant, hvis én 
af de to andre viser sig at have forfald, pga eksamen). 
 
 
5. Ændring af ”Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010-



 
ordningen” samt af ”Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2007-
ordningen”. 
Ændringen retter op på propædeutikkens sære placering på religionsfagene. Sari gjorde dog 
opmærksom på, at problemet stadig ikke er rettet for de studerende, der ønsker at inkorporere et 
gymnasiesidefag. Ændringen åbner kun nye muligheder – man kan stadig følge det gamle 
studiemønster. 
Ændringen blev vedtaget 
 
6. Generelle dispensationer / studieordningsændringer på Tyrkisk BA. 
Nævnet besluttede følgende: Ændringerne blev vedtaget. Der lægges en generel dispensation ud på 
nettet snarest muligt, og de egentlige ændringer afventer den nye studieordningsmodel.  
 
7. Rettelse i ”Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de 
centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen” angående 
Grækenlandsstudier. 
Der er tale om en fejl i ordningen. Ændringen af ordet ”sproglig” skal rettes til ”stilistisk”. 
Denne ændring blev besluttet af nævnet. 
 
 
8. Evt. 
Der var intet til eventuelt. 


