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Nanna Theilgaard (Studerende, Mellemøsten), Henriette Eriksen, (international vejledning). 
 
 
Fraværende: Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), 
Alex K. Tonnesen (sekretær). 
 
 
1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. 
b. Godkendelse af referat (udkast eftersendes) - Referat godkendt; LH foreslår at MWs orientering 
om dekanens opsigelse af timenormerne flyttes fra punktet om STADS.  
 
2. Meddelelser 
a. fra studienævnsformanden: Til møde i studielederkredsen fredag 18/3 blev det vedtaget at 
fakultetet fra nu af godkender de forskellige KA-tilvalgsfag – således at pladser etc i princippet 
kører centralt via STADS. UP meddeler at de forskellige KA-sprogvalg ofte kræver et forudgående 
sprogkendskab, men at man indimellem dispenserer fra dette sprogkendskab – men dog samtidig 
heller ikke vil risikere at der sidder for mange på et hold med en sådan dispensation. Derfor vil tors 
gerne blive ved med at godkende ansøgere til KA fag, der stiller krav om særlige kompetencer. UP 
vil lave et katalog til fakultetet over hvilke fag fakultetet ikke pr automatik skal godkende som KA-
tilvalg, men derimod sende rundt om TORS.  Det kommer for størstedelens vedkommende til at 
være sprogfagene, selvom der fortsat vil tilstræbes visse løsningsmodeller i særlige tilfælde. 
 
På studielederkredsen fremgik det desuden at institutterne vil kunne bestemme mængden af 
elektronisk aflevering ved sommereksamen 2011. Men Michael Cholewa-Madsen, fakultetsdirektør, 
har endnu ikke meldt endeligt ud hvad fakultetet har tænkt sig. ToRS ønsker at skriftlige opgaver 
afleveres elektronisk, men dispenserer hvad angår skriftlige opgaver med mundtlige forsvar og 
synopser med efterflg. Mundtlig fremstilling.  
PJ spørger hvordan det ser ud mht brug af computer – er dispensationskrav stadig nødvendigt, når 
nu adskillige eksamensformer lægger op til netop brug af computer. MW pointerer at disse krav 
ligger på fakultetsniveau, og at der af tekniske grund kræves en dispensation hvis man til skriftlige 
eksaminer på universitetet vil bruge computer med mindre det er en af de eksaminer, hvor man fra 
starten kan melde sig til eksamen med brug af computer. Kun eksaminer med alle hjælpemidler 
tillader computer.  
 
Angående FUR: Det ser ud til at institutledernes kompetence til at udpege studieledere eller 
studienævnsformænd er resulteret i at alle institutter pånær EnGeRom har udpeget studielederne til 
FUR. Derudover vil Hanne løngreen foreslå at suppleanterne, som er studienævnsformændene samt 
den ene studieleder fra EnGeRom, være velkomne til møderne. Akademisk Råd skal udpege to 
medlemmer blandt VIP'er, idet ingen fra AR har villet indgå i FUR. HUM-rådet har udpeget tre 
medlemmer.  
 
 
 
b. fra nævnsmedlemmer: PJ gør opmærksom på at hun er kollega-løs på sit fag, hvilket  ved interne 
eksamener giver visse problemer. PJ agter derfor at henvende sig til viceinstitutleder Claus Valling-



Pedersen for at finde en løsning.  
MD: Studenterrepræsentanterne offentliggjorde i mandags en støtteskrivelse til de protesterende 
humanistiske fag på KUA, som i de forgangne uger har lavet aktioner for at pointere manglen på 
undervisning og korte semestre.  
 
c. fra studielederen: MW deltog ikke i studielederkredsmødet i fredags, da han deltog i Asien-
fagenes GRUS – gruppeudviklingssamtale. Visse problemer på Asien-fagene, fx en manglende 
lektor på Kinesisk, er blevet påpeget, og der er sat penge af til dette i budgettet, selvom der er  
ansættelsesstop, og ToRS pt budgetterer med et underskud på 4 mio. Brobygningsprojektet mellem 
kinesisk-lærere på Ørestads Gymnasium og vores undervisere ser ud til at fortsætte succesfuldt, 
med bl.a. penge fra Københavns Kommune. GRUS holdes efter behov.  
Dekan Kirsten Refsing inviterede tirsdag og onsdag til heldagsmøder for institutledere og 
studieledere angående besparelser. Det viser sig at besparelserne måske ikke bliver helt så 
afgørendesom vi først har troet  men at fakultetet foreslår sammenlægninger af studieordninger og 
flere fællesfag.  
 
3. Klage - forespørgsel angående STADS. Udkast v/UP drøftes 
Annette Moe, studiechef, har offentliggjort et papir ang. STADS.  
Hos ToRS er situationen pt således: Eksamenssekretærerne har bedt ÅU-undervisere om at 
udarbejde lister over studerende, for at kunne planlægge ÅU-eksamenerne rettidigt. Det 
fejlbehæftede elektroniske system omgås derved. PJ pointerer at dette også får konsekvenser for 
afmeldingsfester og opfordrer til fleksibilitet. MW fortæller angående Moes brev at STADS evne til 
at regeltjekke giver en række forskellige problemer, både af systematisk og usystematisk karakter, 
idet indtastninger og programmeringer er underlagt menneskelige og fortolkningsmæssige 
begrænsninger. Når studerende er blevet meldt af, skyldes det typisk fejlagtige regeltjek som har 
udløst en afvisning. Fakultetet lover pt at 15. april bliver fristen for eksamensplanerne, men hvert 
institut må grundigt tjekke alle disse oplysninger, da denne frist er meget sen, og der må forventes 
mange fejl. MW opfordrer til at sprede ordet, at studerende i høj grad må bære over, således at 
eksamenssekretærerne ikke bliver skydeskive. UP anbefaler også en god tone, men pointerer at vi 
dog ikke skal undlade at kritisere STADS-implementeringen. Når Moe i brevet siger at det er 
ufrugtbart at placere et ansvar, må vi opponere med baggrund i transparens-krav, og udbede os en 
historisk redegørelse, så man rent faktisk kan tage ved lære af situationen – i en klage bør man ikke 
nødvendigvis slå ned på personansvar, men som minimum pointere at situationen har store 
menneskelige konsekvenser på administrationsgangene. LH anfører at den enstrengede 
ledelsesstruktur på KU vel også indebærer, at ledelser kan holdes ansvarlige. MW spørger om det 
overhovedet er lovligt at browser-begrænsningen – at Internet Explorer er nødvendigt for at bruge 
STADS – dermed lægger universitetets eksamener i MicroSofts hænder. Endvidere vil problemerne 
fortsætte til vintereksamenerne, idet de nuværende problemer kun udbedrer og laver damage 
control, men ikke forbedrer STADS's programmering. PJ anfører at fleksibiliteten og en god tone 
også bør afspejles i vores administrative praksis, og ikke kun være en facade. Henriette Eriksen 
påpeger at når vejledere og studerende sendes rundt ad uigennemskuelige administrationsveje er der 
særlig vigtigt at kommunikere præcist og i god tid, når man er klar over problemerne og deres 
eventuelle løsninger. 
Moe skriver i følgebrev til UP fredag 25/3 10:43 at der vil være møde mellem direktør Cholewa-
Madsen og Hanne Harmsen, vice-direktør for uddannelse, tirsdag d. 30/3, hvor en plan vil blive 
drøftet. PJ udtrykker behovet for at vi på institutniveau gør så meget vi kan, for at holde skuden 
oven vande, da vi ikke kan regne med centrale løsninger. 
 
 
4. Høringssvar til ”Studieordningsreform 2011. BA-uddannelser”. Udkast v/Rune Rattenborg 
eftersendes 
RR fremlægger det omsendte oplæg.  



MW fortæller at der vil være 9 småfag på KU med 1½ mio pr fag, og ToRS vil få 5-7 af disse. De 
små fag, som ikke er på småfagsordningen i finansloven, er ikke umiddelbart lukningstruede ifølge 
dekanen. MW mener at en bevilling på 800.000 kr vil kunne holde et fag levende. Ifølge 
institutleder Ingolf Thuesen vil småfagsbevillinger i fremtiden formentlig gå direkte til fagene, 
hvilket er særdeles godt for de nævnte fags sikkerhed, men til gengæld gør budgetarbejdet sværere 
for ToRS. Udmeldingen har været at disse fag medio marts skulle udvælges medio marts.   
 
 
5. Praktikevaluering  
Dorthe Horvaths skema ang. praktikevaluering (se referat af SN-møde 25/2) er blevet afprøvet på 
studerende, således at proceduren for praktik nu ligger klar. UP understreger at evalueringen sendes 
fra eksamenssekretærer til intern brug for AC-vejlederen på instituttet – evalueringen må ikke indgå 
i bedømmelse af praktikrapport.  
6. Deltagelse i anden undervisning. v/Morten Warmind og Malene Rasmussen.  
[MW indsætter ny formulering her (red.: ligger under: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/] 
 
7. Eksamen på ToRS-fællesfag og evt. nedsættelse af ToRS-fællesfag-komite. 
MW: I sin tid nedsatte man adskillige udvalg for at planlægge fællesfaget. I sommer nedsattes et 
udvalg for dette forårs involverede fag (Eskimologi, CNA og Indiansk Sprog og Kultur) som valgte 
grundbog, 7 foredrag samt introduktionsforelæsning mv. Studerende pointerede at der var visse 
mangler i studieordningens eksamensbestemmelser.  
Pensumkrav er ændret fra 1200 til 1000 sider efter aftale mellem UP, MW, Jakob Skovgaard-
Petersen og Jesper Nielsen. Skovgaard-Petersen havde gerne set en fri opgave i stedet for bunden 
opgave, men formuleringen af eksamensspørgsmål kan i nogen grad imødekomme dette, idet de 
lokale undervisere stiller eksamensspørgsmål til hvert fags studerende. Denne forandring gælder 
kun dette forår. I næste omgang, når hele ToRS kommer på, er der behov for at  have en  en 
diskussionen. UP vil indkalde til fællesfags-komiteens møder, så instituttet som helhed kan finde et 
forbedret studieordningselement. Efter sommerferien skal komiteen fremlægge dette til vedtagelse i 
studienævnet. Deltagere i komiteen skal være de lokale afviklere (Jakob Skovgaard-Petersen, Jesper 
Nielsen, Søren Thuesen, Hans Bagger, Susanne Kerner, Margaret Mehl, Peter Westergaard mfl.), 
samt flg. fra studienævnet - MW, UP, RR, NT, TBL.  
Claus Valling-Pedersen har pointeret at der ikke er sprog og litteratur i fællesfaget, hvilket MW 
foreslår at udbedre næste år (for sprogvidenskabens vedkommende) med inddragelse af Una 
Canger. MW betoner at det lokale islæt er meget vigtigt, og at eksamensformen velsagtens også 
kunne tænkes bestemt lokalt.  
[UP videresender ang. ToRS' fællesfags pensum mv.] [MW orienterer eksamenssekretærerne ang. 
pensumnedsættelsen] 
 
 
8. Tilvalgsfagsstudieordning i Moderne Indien og Sydasien. Se bilag 
Teori-elementet er erstattet med komparative kulturstudiers teori-element, og eksamensformen 
bliver hjemmeopgave af økonomiske hensyn.   
Nævnet godkender rettelserne.  
 
 
9. Petita ved hjemmeopgaver. 
[UP undersøger punktet] 
 
10. Sager. 
 a. Sag vedr. dispensation til at aflevere opgave på engelsk frem for dansk 
LH anfører at der er mangelfuld dokumentation. UP pointerer at diskussionen i studienævnet 



tidligere netop har peget imod afvisninger af lignende tilfælde. MW pointerer at fakultetet har en 
regel om at når underviseren underviser på engelsk, kan opgaver afleveres på engelsk. Nævnet 
behøver oplysninger ang. ansøgningens nærmere omstændigheder. UP sørger for dette. 
 b. Sag vedr. dispensation ang. eksamensform 
Nævnet har tidligere godkendt eksamensudsættelser, men ikke forhåndsgodkendelser til 
sygeeksamener, og på denne baggrund afviser nævnet derfor ansøgningen.  
 c. To ansøgninger fra tyrkisk-studerende angående opgaveskrivning på tyrkisk, bilag 
mangler. Bilag eftersendes af UP og nævnet klares på næste møde.  
 
 
11. Evt. 
LH spørger til fakultetets nye budgetmodel. MW meddeler at implementeringen starter for alvor i 
2012.  


