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3. Særlig dispensationssag 
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1. Formalia 
a) Dagsorden blev godkendt. 
b) Referaterne fra de 2 foregående møder, blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 
UP meddelte: 
Længden på specialer har været til diskussion. Studienævnet har besluttet 60-80 sider 
hvor 80 sider er det absolut maksimale. Studienævnet vil gerne se en skriftlig 
begrundelse fra det/den pågældende fag/underviser om hvorfor længden skal være 100 
sider. 
 
Der er utilfredshed med den lange ekspeditionstid for undervisningsplanlægning. 
Planlægningsmøderne er afholdt for 2 mdr. siden og der er ikke endnu ikke meldt 
tilbage til fagene hvilken undervisning der kan udbydes. 
 
DH meddelte: 
Studievejledningen er i øjeblikket ved at blive evalueret. Der bliver løbende delt 
spørgeskemaer ud til de studerende. 
 
Mange af de studerende er ikke medlemmer af et grupperum. Det gælder især ”de 
gamle” studerende. De nye bliver tvangsindmeldt ved studiestart. Der undersøges om 
Fønix kan udskrive en liste over samtlige studerende på ToRS. 
 
MW meddelte følgende: 
Den diskussion omkring skanning af personsager der har været i Studienævnet 



 

overdrages til Frank Sejersen som vil tage det op på næste LISU-møde. Det skal 
understreges at der ikke er tale om dokumenter fra ToRS og at personsager skannes til 
skjult drev i journalsystemet. 
 
Der har været møde hos rektoratet (nu LT LedelsesTeam) for alle studieledere på KU. 
Den nye projektmodel blev forelagt studielederne. 90% af alle STÅ-midler uddeles til 
universiteterne i Danmark. De sidste 10% udlægges som bonus-ordning til kandidater 
som gennemfører deres uddannelse på normeret tid. Normeret tid på 2 år KAN ikke 
ændres selvom studerende på ToRS har andre betingelser at læse under såsom 
udgravninger, sprog og lign. 
 
Der blev i forbindelse med ovennævnte møde talt om et muligt samarbejde mellem 
LIFE og ToRS om et kursus indenfor madkultur i Sydøstasien. Studienævnets holdning 
var positiv og man besluttede at arbejde videre med ideen. NN foreslog at man lavede 
et lignende samarbejde om computersoftware til højre/venstre skrifttyper. 
 

3. Særlig dispensationssag 
Faget russisk har bedt studienævnet om at se på en eksamen i fonetik som normalt er 
en særlig lytteprøve i et sproglab. Kan den laves om til en skriftlig prøve af en ½ sides 
tekst som oversættes til fonetisk sprog? Studienævnet diskuterede sagen og 
dispensationen blev godkendt med den begrundelse at den gældende studieordning er 
under afvikling og at sproglab. har ændret sig drastisk. 

 

4. Status på KA-ordninger 
Margaret Mehl og JNN har sammen fået lavet en KA-ordning for Asien-fagene som er 
sendt til godkendelse på Fakultetet. De andre fag er i orden. 

 

5. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 

 


