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1. Formalia 
a) Der blev tilføjet et nyt pkt. 1c konstituering af studienævn og et nyt pkt. 3a ændring af 

studieordning for Indologi. Herefter blev dagsorden godkendt. 
b) Referater af 5. og 19. februar blev godkendt. 
c) Ny næstformand skulle udpeges. Rune Rattenborg blev enstemmigt valgt.  

 

2. Meddelelser 
MW meddelte: 
 
Asienfagene samt Eskimologi skal akkrediteres som led i det rullende turnus system. 8 
fag på en gang er endnu ikke afprøvet, så det vækker bekymring. Vores frist er den 30. 
juni 2009. Nyt møde med fagene er allerede om 14 dage. Hvert fag skal stille med en 
fagrepræsentant, men foreløbigt gælder det kun fag med mere end én fastansat. Hvert 
fag skal yderligere stille med 8 studenterrepræsentanter på både BA og KA niveau. 
Dette kan blive problematisk på nogle af fagene. De studerende skal findes inden 14 
dage. MW opfordrede til, at studenterrepræsentanten for kinesisk og japansk sammen 
med studievejlederen fandt studerende til udvalget.  
 
På Akademisk Råds møde den 23. september 2008 tilkendegav rådets studerende, at 
de var interesseret i at deltage i et arbejde der havde fokus på undervisningsformerne 
på fakultetet. Hanne Løngreen efterlyser en tilbagemelding fra studienævnet vedr. 
medlemmer til arbejde. Vores svarfrist var den 1. februar. Hvis der er 
studenterrepræsentanter som gerne vil deltage i dette, kan de skrive direkte til Hanne 
Løngreen. 
 



 
3. Sager 

Ansøgning fra faget Kinastudier om at tage en skriftlig eksamen i Beijing i stedet for på 
KU. Ansøgning blev godkendt, da eksaminator er til stede ved eksamen. STÅ skal stadig 
tilfalde ToRS og fakultetet skal orienteres. 
 
Ansøgning om dispensation til at ændre eksamensform blev godkendt, i henhold til 
studieordning. 
 
Ansøgning om ekstern vejleder til speciale blev ikke imødekommet. ToRS har 
fastansatte forskere som kan vejlede indenfor dette område. 
 
Ansøgning om dispensation til at ændre afleveringsfrist af hjemmeopgaver til den 18. 
maj. Dette blev godkendt pga. dette holds sene kursusstart. 
 
En ansøgning om ændring af eksamensform som studienævnet gav afslag på ved sidste 
møde blev taget op igen. Studienævnet stod fast på afgørelsen, da man ikke kan 
fravælge en del af eksamen. Denne skal erstattes af evt. højere pensum eller lign. KZ 
vil vende tilbage med en evt. løsning. 
 

a) Ændring af studieordning ved Indologi 
Faget Indologi anbefaler at der ændres i studieordningen BA-2005 i modulet for 
studerende på Indoeuropæisk. 
Ændringen blev diskuteret i studienævnet og man blev enige om at lægge denne ud i 
mødeforum, så alle har mulighed for at kommentere det inden det sendes til fakultetet. 
Ellers blev det principielt godkendt. 
 

4. Eventuelt 
CZ gjorde opmærksom på, at dispensationer som giver lov til 30 ECTS praktikmoduler 
skal sendes til fakultetet, så de bliver registreret rigtigt i systemet. 
 
Åbent Hus den 4. februar forløb fint. Det var et godt arrangement med mange 
besøgende. MW takkede studievejledningen for det store arbejde. 
 
CVP havde tjekket KOT-tallene for 2008 i forbindelse med de nye BA-ordninger og de 
fælles kvoter. Det ser ikke slemt ud. Ifølge tallene vil det ikke få indflydelse på optaget 
for de ”små fag”. 
Det er selvfølgelig et lille statistisk materiale men dog positivt. Vi presser dog stadig på, 
for at for lov til selv at distribuere disse optag. 
 
 


