
Referat af studienævnsmøde d.8/2.07 
 
Til stede: De gamle studieledere, der ikke er medlemmer af nævnet Kim Ryholt, Frank 
Sejersen og Sysse Engberg. Kirsten Thisted havde sendt afbud, De nye medlemmer på 
VIP siden: Margaret Mehl, Ulla Prien, Joel Nordborg Nielsen, Una Canger og Morten 
Warmind. 
De nye studenterrepræsentanter: Kristine Vinje Haukaas, Rikke Petersen, Pia Roe, Ida 
Marie Vammen. Desuden deltog fra slavisk område Lana Tankosa Nikolic (se pkt, 3). 
Studievejlederne Dennis Vendeltorp, Alice og Stine Skov 
Samt Annemarie Hede-Andersen. Helle Kretschmer deltog som observatør.  
 
1. Konstituering: Morten Warmind blev valgt til studieleder og studienævnsformand. 
Rikke Petersen blev valgt som studenævnsnæstformand. Nævnet anerkendte at Joel 
Nordborg Nielsen fungerer som vicestudieleder. 
 
2. En officiel tak til de gamle studieledere: Morten erklærede overfor de afgåede 
studieledere, hvor meget ToRS skyldte dem for deres store arbejde og overrakte en lille 
gave til hver. 
 
3. Den manglende studenter-repræsentant: Der mangler en repræsentant fra slavisk. Trine 
Kim Nielsen vil gerne sidde i nævnet og Lana Tankosa Nikolic samt Jacob Lolck, vil 
gerne være suppleanter. Studielederen skal indstille dem til rektor via valgsekretariatet. 
Jacob, der er i Polen, skal bekræfte, at han gerne vil være suppleant.  
 
4. Forretningsgang: Nævnet diskuterede hvordan studienævnet bedst kunne fungere. 
Følgende blev aftalt indtil videre. 

- VIP og studenterrepræsentanten for hvert område skal søge ekspertise og 
oplysninger i deres bagland.  

- Tina Ulvøe vil tage sig af alle de indkommende sager og lægge dem ud på nettet.  
- Deadline for ansøgninger er en uge før studienævnsmødet. 
- Nævnet vil i fremtiden sigte efter at mødes hver tredje uge, men her i starten er    

det nødvendigt, at mødes hver 14 dag. 
- Eksamen: det vil blive undersøgt om de tidligere eksamensledere har lyst til forsat 

at varetage denne opgave. Det blev foreslået, at en egentlig jobbeskrivelse blev 
udarbejdet med henblik på funktionen, samt at det skulle undersøges hvad der kan 
ydes til gengæld for arbejdet. 

- Studievejlederne: der kommer til at være en turnusordning mellem vejlederne på 
ToRS hvad angår deltagelse i møderne. Men de økonomiske forhold er stadig 
uafklarede. 

 
5. Ansøgninger:  
Nævnet diskuterede et lille antal markante sager og besluttede at: 
Sager om indskrivning på enkelte studieelementer ofte vil kunne godkendes ved at 
konsultere vejledere og faglærere, og de behøver derfor ikke at komme op i nævnet. 
Studieleder, vicestudieleder og næstformanden fik desuden foreløbig bemyndigelse til at 
behandle bunken med hastesager snarest. 



 
001/07: faglæreren skal kontaktes den studerende, og gøre det klart, hvilke konsekvenser 
eksamenssnyd kunne have fået.  
 
002/07: Sagen blev afvist, argumentet er ikke godt nok, samt der kan være problemer 
med at finde en censor. 
 
004/07: Ulla vil se nærmere på det 
 
De resterende sagerne vil blive lagt ud på nettet, og de sager der skal behandles inden den 
15 feb. vil Morten, Joel, Anne Marie og Rikke tage sig af. 
 
6. Andre sager, punktet blev ikke behandlet. 
 
7. Mødekalender: nævnet mødes torsdage i lige uger kl. 14-16. Næste møde vil være på 
religion i mødelokalet i stuen. 
 
8. Evt: Ida orienterede om, at der er kommet nye regler for prisopgaven. 
 


