
Studienævnet for ToRS  
Møde d. 8. marts 2007,  kl. 13-15 i  mødelokalet, Snorresgade 4, sal.  

 

Tilstede: 
Annemarie Hede-Andersen, Una Canger, Kristine Vinja Haukaas, Joel Nordborg Nielsen, Trine 
Kim Nielsen, Margaret Mehl, Rikke Petersen, Ulla Prien, Ida Marie Vammen, Morten Warmind, 
Dennis Vendeltorp, Alice Yang, Dorthe Horvath. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Valg af referent 
4. Sager 
5. Meddelelser 
6. BA-ordninger og optag 
7. Fælles holdning til privatundervisning og sommerskoler 
8. Evt. 

 
 
 
Ad 1: Godkendt 
 
Ad 2: Godkendt 
 
Ad 3: PR udpeget som referent til dagens møde.  
Det blev besluttet, at alle nævnsmedlemmer for eftertiden skiftes til at være referent. 
 
Ad 4: AM gennemgik følgende hastesag som nævnet efterfølgende diskuterede: 
Sag. 117. vedr. overskridelse af normalsider i integreret speciale i arabisk og IU på RUC. Ifølge 
reglerne på RUC må den studerende højst overskrive sideantallet med 25 %, som i sagens tilfælde. I 
nævnet var der derfor enighed om, at godkende sag 117.  
 
AM informerede om, at der endnu ikke er modtaget ansøgninger om Erasmus stipendier, men beder 
om lov til at lave forhåndsgodkendelser til ansøgninger samt en hurtig sagsbehandling af Erasmus 
ansøgninger, hvis vi modtager nogle.   
Svar: Ok 
 
Sagerne 79, 80 og 81 vedr. eksamen i kun den skriftlige del af propædeutik i Arabisk imødekommes 
af nævnet. I svaret til de studerende skal der gøres opmærksom på, at de ikke kan læse videre på 
Arabisk, før den kommunikative del også er bestået. 
MW foreslog i henhold til ovenstående tre sager, at man kunne lave et særligt studieelement i 
propædeutik til fx religionsstuderende. Svar: Ok 
 
Sag 91. Det er en gammel klagesag. Den studerende har fået afslag på ansøgningen og TORS 
studienævn skal foreløbig ikke foretage sig mere i den sag. 
 



Sag 93 vedr. meritoverførsel af fag og tilvalg. Nævnet besluttede, at UP skal hjælpe med 
udarbejdelsen af et svar til den studerende. Ansøgningen om tilvalg skal den studerende rette til 
fakultetet. 
 
Sag 102 vedr. forslag til nyt kursus i Hum. Videnskabsteori godkendes af nævnet, eftersom 
studieelementet allerede findes i den nye studieordning. 
 
Sagerne 104, 105, 106 får af nævnet afslag om vejleder til en 5 siders opgave, da der i deres 
undervisning er indlagt øvelsestimer til bl.a. vejledning. 
 
Sag 114: Nævnet besluttede, at Jan Ulrik må godkende ansøgningen. 
 
Sager under behandling: sag 112. 
 
Øvrige sager blev taget op til behandling i nævnet og godkendt. 
 
Ad 4a: Arabisk tilvalgsordning: 
Godkendt af studienævnet d. 08.03.07. 
 
Ad 5: AM informerede om en ny specialekontrakt fælles for hele det humanistiske fakultet, som 
træder i kraft d. 13.april 2007. AM forklarede efterfølgende om reglerne for den nye 
specialekontrakt. 
 
Ad 6: Nævnet diskuterede de nye BA-ordninger, men nåede ikke til enighed. Et ekstraordinært 
møde om titler og BA-ordninger skal afholdes mandag d. 12.03.07.  
MW sender invitation ud med nærmere oplysninger om tid og sted.  
 
Spørgsmålet om Optag er udsat til næste møde. 
 
Ad 7: Udsat til næste møde. 
 
Ad 8: Intet. 
 


