
 

Referat af Studienævnsmøde torsdag den 4. september 2008. 

 
 
Deltagere: Morten Warmind (MW), Julie Reventlow (JR), Ulla Prien (UP), Margaret Mehl (MM), 
Susanne Ård Jensen (SÅJ), Annemette Have (AH), Dorthe Horup (DH), Kit Aiche Skjoldann 
(KAS), Linda Langemark (LL), Niklas Nisbeth (NN), Jens Lange (JL), Joel Nordborg Nielsen 
(JNN) 
 
Afbud: Susanne Kerner,  
 
Referent: Vibeke Bach (VBA) 
 
Dagsorden: 
 

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

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Eventuelt 

 
 
 

1. Formalia 

a) Der blev tilføjet et nyt pkt. 2a til dagsorden om studiemiljø. Herefter blev dagsorden 
godkendt. 

b) Referat blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 

MW har modtaget de sidste studieordninger på KA-niveau. Alle ordninger er godkendt 
og ligger på hjemmesiderne. Christian Stenby har fået chokolade for det gode arbejde. 
 
På studieledermødet blev de mange eksamensformer diskuteret. Dekanen har besluttet, 
at der kun må være 1 eksamensform pr. studieelement. 
 
Et møde med Teologi og ToRS er afholdt omkring Islam-samarbejde. De problemer vi er 
stødt på er omkring annoncering og sammenfald af kurser. Der blev aftalt løbende 
møder og bedre kommunikation. 
 
JNN meddelte at han har administrationsfri den næste måned. 
 
DH meddelte at studiestart blev skudt godt i gang. Stor ros til tutorerne. Det virkede 
godt med samlet velkomst for alle fag på KUA. Der vil blive evaluering af 
studiestartsprojektet i efteråret. 
 

a) Studiemiljø 

Et nyt projekt om bedre studiemiljø på ToRS er sat i gang. DH er projektleder. Der er 



 

lavet en projektplan og en arbejdsgruppe. Annemarie Hede-Andersen skal koordinere 
dette, da det hænger sammen med det nye Videnscenter. Studielederen vil også 
deltage aktivt. Input og ideer skal ud til både ansatte og studerende. 
UP gjorde opmærksom på, at ÅU studerende også skal inddrages i projektet. 
Studienævnet godkendte at Hanne Nymann indtræder i udvalget som repræsentant for 
studerende og biblioteksmedarbejderne. 
 

3. Sager 

1. Eskimologi har ansøgt om et studieelement kunne nedskrives til 10 ECTS. Forslag var 
vedlagt og blev godkendt. 
 
2. Ansøgning om japansk portefølgeeksamen blev godkendt. Studienævnet vil arbejde 
på at gøre ordningen permanent. 
 
3. Ansøgning om ekstern vejleder. Normalt vejleder fastansatte på faget, men da en 
sådan mangler på faget blev ansøgningen godkendt. 
 
4. Specialelængden ender på 60-80 sider i de nye KA-ordninger. Studerende på gamle 
ordninger skal søge om dispensation til kortere specialer. 
 
5. Studienævnet godkendte Jens Lange som studenterrepræsentant for Østeuropa. 
 

4. Eventuelt 

Der blev efterlyst kaffe og te til SN-møderne. VBA bestiller dette i kantinen og SN-
medlemmer henter det og sætter det tilbage igen. 
 
Tutore og Studievejledere er inviteret til informøde om ny eksamenstilmelding. AH vil 
rundsende et referat til SN. 
 
Tidspunkter for SN-møder i efteråret 2008 blev fastsat til torsdage i lige uger fra 13-15. 
 


