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1. Formalia 

a) Der blev tilføjet et nyt pkt. 6 til dagsorden om reeksamen. Herefter blev dagsorden 
godkendt. 

b) Referat blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 

Udvalget som arbejder med eksamensformer er godt i gang. Ulla Prien er vort faste 
medlem og udvalgets arbejde går ud på at undersøge hvordan eksamensformer er 
særligt velegnede til udprøvning af bestemte faglige mål og lave retningslinjer for dette 
på fakultetet. 
 
Vi har i øjeblikket besøg fra Kina med henblik på at lave en samarbejdsaftale med 
Zhejiang University. Vi ønsker at sende ca. 20 studerende til Kina og vil så til gengæld 
modtage 20 studerende på ToRS. Vi håbede, at kunne sætte det i gang 1. september 
2009, men det viser sig muligvis at være urealistisk. 
 
Asienfagene skal akkrediteres og det forberedende arbejde er gået i gang. 
 

3. Gennemførselsindsatser 

En handleplan omkring forsinkelse i studiet blev omdelt til studienævnet og 
gennemgået. 
Vi er forpligtigede til at kontakte studerende som er mere end 1 år forsinket. ToRS har 
heldigvis det laveste tal på Humaniora.  



 

De studerende vil blive kontaktet og tilbudt en individuel samtale om 
studieplanlægning. Efter en evt. samtale vil der blive udarbejdet en rapport over det 
fremtidige studie. Der er ikke tale om udmeldelse men om at få gang i studiet igen. 
De tilbagemeldinger som EF og AL har fået er meget positive og de studerende kommer 
videre. 
DH vil løbende informere om processen i ToRSnyt. 
 

4. Sager 

Sag 1. Ansøgning om ændring af eksamensform på et realiafag til sommereksamen. 
Sagen blev afvist og den studerende henvises til evt. reeksamen i august. 
 
Sag 2. Ansøgning om ækvivalering af obligatorisk studieelement med International 
Master Class samt meritoverførsel. Ansøgning blev godkendt. 
 
Sag 3. Ansøgning om ændring i fagelementet Vestgrønlandsk Sprog I fra ingen censur 
til Intern censur. Ansøgning blev godkendt. 
 
Sag 4. Ansøgning om fravigelse af regler omkring ECTS eller en ekstra eksamen med 
karakter efter 7-trins skalaen. Vi vil konsultere fakultetet omkring dette. 
 
Sag 5. Ansøgning om ændring af eksamensform i faget Nyere og global 
kristendomshistorie. Ansøgning blev godkendt. 
 
Sag 6. Ansøgning om ækvivalering af obligatorisk studieelement med International 
Master Class. Ansøgning blev godkendt. 
 
Sag 7. Ansøgning om godkendelse af specialevejleder. Ansøgningen blev godkendt, da 
denne bedømmelse ikke vil berøre studienævnet økonomisk. 
 
Studienævnet blev bedt om en principbeslutning omkring Komparative Kulturstudiers 
annoncering i SIS under andre fag på ToRS. Studienævnet mener ikke, at Komparative 
Kulturstudier skal være synlige under tilvalg på disse fag. 
 

5. Nye BA-ordninger 

Dekanen har taget beslutningen omkring de nye BA-ordninger. Der bliver 5 ordninger 
med grupperne: Asienstudier, Nærorientalske studier, Østeuropastudier, 4.-Verdens-
studier og Religionsvidenskab. Selve disse titler skal tages op til overvejelse. 
Ledelsen havde gerne set 1 ordning mindre, men 2 fag ønskede ikke at være i de andre 
grupper og bliver nu lagt sammen i en studieordning for sig selv. MW takkede for det 
gode arbejde som udvalget har lavet. 
Der laves nu en volapyk-ordning som fagene skal samarbejde om. 
Studenterrepræsentanter skal også involveres i dette arbejde. Der er planlagt et møde i 
udvalget i uge 8 hvor det videre forløb aftales. 
 

6. Reeksamen 

UP efterlyste en procedure omkring reeksamen og sygeeksamen. Hun efterlyste også 
datoer og frister for aflevering af opgaver. 
Da administrationen ikke har fået fakultetets frister, kan der ikke laves interne frister 



 

endnu. Der blev henvist til eksamenssekretærerne. 
 

7. Eventuelt 

Studienævnsmøderne i forårssemesteret 2009 bliver torsdage fra 10-12 i lige uger. 
 
Der er nye medlemmer i studienævnet. Det skal ajourføres i mødeforum og på 
hjemmesiden. 


