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1. Formalia 

a) Nyt pkt. 2a: Ændringer af studieordninger. Pkt. 4 bortfalder da DH ikke deltager i 
mødet. Nyt pkt. 4 og 4a er møde med censorformænd og møde med aftagerpanel. 
Herefter blev dagsorden godkendt. 

b) Referat af 4. september og 18. september blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 

MW: 
Peter Lüchau og Karl Jakob Krogness er begge blevet ph.d.  
 
Studienævnet har godkendt Jonathan Horskær som suppleant for Kit A. Skjoldann, 
Asienfagene. 
 

a) Ændring af studieordninger 

Studieledelsen har holdt møde med dekanen og prodekanen for undervisning vedr. 
ændring af studieordninger. Vi har ikke noget valg, BA-ordningerne skal ændres. Vores 
problemer omkring tidsfristen blev taget ad notam. Dekanen er overbevist om, at 
denne model kan beskytte vores fag. MW uddelte et kommissorium for udvalg til 
oprettelse af brede BA-ordninger. Studienævnet diskuterede hvordan de nye ordninger 
kunne se ud og hvilke fag der naturligt kunne høre sammen. 
UP efterlyste at se et officielt dokument inden studienævnet og ToRS sætter dette 
kæmpe arbejde i gang. MW vil skaffe dette og rundsende til nævnet. 
SK foreslog at lægge dokumentet om blokstrukturen ud på SN’s hjemmeside. 
 



 

I forbindelse med ændringer af studieordninger blev en skrivelse fra faget Russisk 
diskuteret. Russisk er af dekanatet blevet opfordret til at lave et samarbejde med CBS. 
CBS har alt at vinde, hvor ToRS vil tabe i dette samarbejde. Studienævnet var enigt 
med faget i, at det modstrider udmeldingen om 5 studieordninger, at skulle lave endnu 
en BA-ordning med CBS. 
 

3. Sager 

Sag 1. En ansøgning fra faget Kinesisk om at ændre et studieelement i BA 2005-
ordningen blev godkendt og vil blive sendt til fakultetet. 
 
Sag 2. En ansøgning om brug af computer til skriftlig eksamen blev godkendt. 
 
Sag 3. En ansøgning om at en mundtlig eksamen bliver aflagt som skriftlig blev 
godkendt, da der var lægelig dokumentation. 
 

4. Møde med censorformænd 

MW planlægger at invitere censorformændene til møde på ToRS én gang i semestret. 
Dette gøres for at styrke samarbejdet med censorkorpsene. Hvis studienævnet har 
emner som bør tages op med censorerne skal de sendes til MW. 
 

a) Møde med aftagerpanelet 

Mødet blev afholdt den 25. september. Aftagerpanelet giver udtryk for de samme 
problemer som studienævnet og dette er bragt videre til dekanen. Aftagerpanelet ser 
positivt på den nye blokstruktur og de nye BA-ordninger men er enige i, at tidsfristen er 
alt for kort. 
Aftagerpanelet ser også positivt på en ny masteruddannelse målrettet erhvervslivet. 
Specielt en master i Kinastudier eller Japanstudier vil kunne sælges. 
Alle medlemmer af studienævnet er i øvrigt velkomne til at deltage i disse møder.  
 

5. Eventuelt 

Intet til dette punkt.  


