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1. Formalia. 
a) Vibeke Bach bliver sekretær for SN og er fast referent fremover. 
 
b) Der var følgende ekstra punkter til dagsorden: 1d: Fremmedsprog på Religion, 

1e:Mundtlig oplæg i russisk undervisning, 1f: Spørgsmål fra MM vedr. emner i SIS og 
aktiv undervisningsdeltagelse, 1g: ekstraordinær dispensationssag, 1h: 
undervisningsevaluering. Herefter blev dagsorden godkendt. 

 
c) Der var ikke referat til godkendelse, det sættes på til næste møde. 
 
d) Fremmedsprog under propædeutik på Religionsvidenskab. Der var ikke repræsentanter 

fra Religion tilstede ved mødet, så SN afventer med en beslutning til Morten Warmind 
vender tilbage. SN’s holdning generelt var at feltet skal være bredt. 

 
e) En faglærer i russisk har henvendt sig til studieledelsen vedr. et problem med 

mundtlige oplæg i undervisningen. Studerende der ikke følger undervisningen, bør 
ifølge faglæreren pålægges at lave et skriftligt oplæg på 5 A4 sider. Disse oplæg har 
principielt ingen binding til eksamen og studieordningen kræver ikke aktiv 
undervisningsdeltagelse, så SN kan ikke pålægge studerende der ikke følger 
undervisningen disse oplæg. 

 
f) MM har sendt 2 spørgsmål til SN. Spørgsmål 1 omhandler problemer med emner i SIS. 

Emnerne skal beskrive hvad undervisningen drejer sig om og henvise til hvilke 



 

eksaminer de kan bruges til. SN diskuterede dette, og holdningen var at SIS godt kan 
opfylde disse krav i sin nuværende form. Problemet lige nu er de mange forskellige 
måder indberetningerne til SIS kommer på. SN foreslog at lave en skabelon til 
underviserne som sætter krav til, hvilke oplysninger der skal være tilgængelige i SIS. 
Punktet vil blive taget op igen på næste møde. 
Spørgsmål 2 omhandler aktiv undervisningsdeltagelse. Problemer omkring dette opstår 
når studerende kommer efter 3 semestre og henholder sig til, at de har opfyldt kravene 
om tilstedeværelse. MM foreslår en forældelsesfrist. 
SN’s holdning var at det er en samlet eksamen og at aktiv deltagelse bortfalder ved 
udeblivelse. Studieordningen giver mulighed for at aflægge eksamen som bunden 
skriftlig prøve under tilsyn på universitetet og bunden skriftlig procesopgave. 

 
g) På grund af overskredet tidsfrist af tilmelding til eksamen blev en dispensationssag 

behandlet på mødet. Der er ansøgt om at gå til eksamen i grønlandsk sprog 2 frem for 
sprog 1. Sagen blev diskuteret og SN’s holdning var at studerende på ÅU og ordinære 
studerende skal have samme betingelser og vilkår. 
Konklusionen blev at den studerende kan tage sprog 1 som privatist og tilmelde sig til 
sprog 2 sammen med holdet. Kan den studerende evt. dokumentere færdigheder som 
berettiger hende til at springe sprog 1 over vil SN godkende en merit. 

 
h) Evaluering af undervisning blev taget op, da denne procedure ikke finder sted på alle 

fag. JNN vil sørge for at sætte det i værk i dette semester. 
 
2. Manglende studieordninger fra Asienstudier. Opsang fra Fakultetet. 

JNN havde modtaget en mail fra Christian Stenby som han på opfordring læste op for 
SN vedr. studieordninger på Asienstudier. CS’ opsang henviser til at hans kapaciteter 
bliver brugt for lidt med hensyn til arbejde med studieordninger. Studieordningerne er 
denne gang blevet igangsat af ny lovgivning. Denne lovgivning er grundlaget for de 
studerendes status. Det vil sige, at bliver der ikke udarbejdet en ordning så kan der 
ikke optages studerende på den. Samtidig er der ikke optag på de gamle kandidat-
studieordninger, så det betyder at der ikke optages nye kandidatstuderende 1. 
september, hvis ordningen ikke bliver klar til tiden. På trods af denne opsang, roser CS 
det generelle arbejde med ordningerne, især de faglige mål, som har en brugbar form. 
Til sidst nævner han at han pt. arbejder med at formulere nye faglige mål i BA-
tilvalgsordningerne, som han vil sende til godkendelse hos studienævnet i udgangen af 
denne måned. JNN vil tage sig af færdiggørelsen af KA-ordningerne. JNN og RH vil 
mødes for at se på Asiens forslag da de studerende ikke har været inddraget i dette 
arbejde. SN var positive overfor henvendelsen fra CS og tager til efterretning at han 
kan og vil inddrages i SN’s arbejde med studieordninger. 

 

3. Meddelelser 
JNN informerede om strukturændringer i administrationen på ToRS. Fakultetet har 
taget eksamenssekretærene i lære på KUA og de vil være at finde i lokale 11.1.35 i 
denne eksamenstermin. VBA er udlånt til studieadministrationen i denne periode og 
skal lave sagsbehandling og sekretærfunktioner for studieledelsen. AMHA vil få helt nye 
opgaver med videnscenter og biblioteksfunktioner. Studenterrepræsentanterne 
efterlyste en oversigt over arbejdsfordeling i administrationen. 
JNN tager sig af arbejdet med studieordninger i april indtil MW er tilbage. MW tager selv 
religionsfagene og akkrediteringssagen. 



 

 

4. Procedure for sagsbehandling 
SN behandler rigtig mange sager og det har mange møder været domineret af. 
Studieledelsen foreslår, at præcedens sager behandles direkte af ledelsen. Punktet vil 
blive taget op på næste møde, da SN vil være bedre repræsenteret. 

 

5. Høringsfrist på studiestartsstrategien 17/4 
SN afventer MW’s referat af tidligere diskussion og punktet sættes på næste dagsorden 

 

6. Eventuelt 
Faget kinesisk efterlyser svar på en henvendelse sendt til SN. Ansøgningen vil blive 
behandlet hurtigst muligt. 

 


