
Referat af møde i ToRS’ studienævn 2. april 2009 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
b. Godkendelse af referat 

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Eventuelt 

 

Til stede: Gunhild Bojesen (GB) religion, Jens Roesdahl Lange (JRL) (øst)europa, Kenneth 
Gregory Zysk (KGZ) asien, Kit Aiche Skjoldann (KAS) asien, Krzysztof Stala (KS) (øst)europa, 
Niklas Nisbeth (NN) CNa, Rune Rattenborg (RR) næstformand, CNa, Susanne Årdh Jensen 
(SÅJ) små fag 

Maria Reese Næsborg (MRN), studievejleder, Signe Egerod Hubbard (SEH), studievejleder 

Referent: Sanne Arendse Møller (SAR) 

Afbud: Claus Valling Pedersen, vicestudieleder, Dorthe Horup, erhvervsvejleder, Morten 
Warmind, studieleder, religion, Pia Johansen, (øst)europa), Ulla Prien, CNa 

 

Næstformand Rune Rattenborg ledede mødet. 

Det konstateredes ved opslag i Studienævnets forretningsorden, at SN var beslutningsdygtigt. 

 

Ad 1a: 

Dagsordenen godkendtes med den tilføjelse, at der under punkt 3, Sager, ønskedes en 
drøftelse af sagsgangen for ansøgninger til SN. 

 

Ad 1b: 



Referatet fra SNs møde 19. 3. 2009 var på grund af studienævnsformandens tjenstlige fravær 
endnu ikke modtaget retur med rettelser og kunne derfor ikke forelægges. 

 

Ad 2: 

Claus Valling Pedersen taler med Morten Warmind om de nye BA-studieordninger og MW 
afholder i april et orienterende stormøde for studerende. 

 

Ad 3: 

SN behandlede en ansøgning om ændring af pensumkrav til fagelementet ”Kultur- og 
Samfundsanalyse” under Tværkulturelle Studier. Ansøgningen godkendtes. 

 

 

En ansøgning om tilladelse til at udskifte en mundtlig eksamen med en skriftlig ugeopgave 
behandledes og blev givet afslag. Ansøgeren tilbydes to løsningsmuligheder: et alternativt 
eksaminationstidspunkt eller at indgive fornyet ansøgning med mere gangbar argumentation. 

 

 

En ansøgning om 10 dages forlængelse af en opgaveafleveringsfrist blev behandlet og 
godkendt. 

 

 

SN drøftede det tilføjede punkt om sagsgangen i ansøgninger til studienævnet. RR følger op på 
dette punkt sammen med Vibeke Bach Andersen og Morten Warmind, og emnet sættes på som 
punkt på SNs næste møde den 16. april 2009. 

 

SN drøftede kort et punkt fra sit møde 19. 3. 2009 vedr. normen for, hvordan AV beregnes om 
til normalsideantal. 

 

 


