
 

Referat af Studienævnsmøde på ToRS torsdag den 10. maj 
2007 kl. 13-15  
  
Tilstede: Una Canger, Margaret Mehl, Niklas Nisbeth, Pia Roe, Ulla Prien, Morten 
Warmind, Noel Nordborg Nielsen, Anne Marie Hede-Andersen og Ida Marie Vammen 
samt studievejledere Stine Skov.  
  
Fraværende med afbud: Rikke Petersen og Kirstine Vinje Haukaas  
  
Referent: Ida Marie Vammen   
  
1. Godkendelse af dagsorden  
Da der ikke var blevet sendt dagsorden ud, kreerede vi en ad-hoc dagsorden, hvor 
følgende punkter var at finde. Rettelser til forretningsordenen, orientering om 
studieordninger til godkendelse, diverse sager, elektronisk evaluering, orientering om 
studievejleder situationen på ToRS samt et punkt om de nye eksamensfrister for skriftlige 
opgaver. 
  
2. Godkendelse af referat  
Vi godkendte ikke referatet, dette punkt rykkes derfor til mødet den 15 maj.  
 
3. Valg af referent  
Ida vælges som referent  
  
4. Rettelser til forretningsorden 
Joel havde et par rettelser, som vil blive indskrevet så forretningsordenen (FO) kan 
godkendes på næste møde. Samtidig syntes nævnet, at det ville være fornuftigt, at 
indsende forretningsordenen til det udvalg der er ved at udarbejde en generelle FO til alle 
studienævn. 
 
5. Orientering om studieordninger til godkendelse ved Morten Warmind 
Frank Sejersen har bedt nævnet om at godkende de reviderede versioner af 2005 BA 
studieordninger for Eskimologi, Koreastudier, Kinastudier, Japanstudier, 
Sydøstasienstudier, Tibetologi og Indologi. 
Planen er, at vi gennemlæse dem med særlig opmærksomhed på om nogle af bindingerne 
kan undlades, så de samlet kan godkendes ved det kommende møde.  
 
6. Diverse sager 
Annemarie informerede og vi behandlede sagerne fra 296-321, samtidig bedes de enkelte 
fag tage stilling til sagerne 328-341 om optagelse på kandidatuddannelse og melde 
tilbage til Morten, gerne næste uge. 
Sagerne nr. 296-300, 305, 307-310, 312-314, 316, 317og 319 blev imødekommet.  
Sag nr. 301. Blev afvist pga. begrundelsen for udskydelsen var for dårlig. 
Sag nr. 302-303. Blev afvist pga. at faget finder det nødvendigt, at man kan skrive i 
hånden som en del af den almene sprogbeherskelse. 



Sag nr. 304. Margaret vil se på om kurserne svare til det niveau der står i 
studieordningen.  
Sag nr.306. Morten vil orientere om efterårets undervisning på det kommende møde.  
Sag nr. 315. Blev afvist, da et skriftligt forsvar ud fra ansøgerens begrundelser ikke kan 
erstatte det mundtlige speciale forsvar.  
Sag nr. 318. Sagen er sendt videre til fakultetet.  
Sag nr. 320. Sagen blev desværre afvist, da ansøgeren er alt for sent ud i fold til 
gældende frister. 
 
7. Elektronisk evaluering 
Morten orienterede, han vil skrive et hyrdebrev om evaluering til fagene på ToRS. 
Punktet blev fulgt op af en diskussion om, hvad evalueringer egentlig måler, hvad vi vil 
med evalueringerne og endeligt hvad skal de bruges til. Morten vil komme med et udkast 
der kan diskuteres senere. 
 
8. Orientering om studievejleder situationen på ToRS 
Der skal ansættes tre nye vejledere på ToRS. Erhvervsvejleder Dorthe R. Horvath, der er 
gået på barselsorlov, vil blive erstattet i den kommende uge. 
 
9. Nye eksamensfrister for skriftlige opgaver 
Da en del studerende er utilfredse med at eksamensfristen for skriftlige opgaver er blevet 
rykket frem, drøftede nævnet mulighederne for evt. at lave om på denne ændring. Efter 
livlig diskussion, fandtes det mest frugtbart at tage sagen op på ministerniveau. Dette vil 
Ida og gerne andre studerende arbejde videre med. 
 
10. Eventuelt 
Morten foreslog at nævnet ved passende lejlighed drøftede brug af computer til eksamen. 
 
Næste møde er tirsdag d. 15 maj kl. 15 
 
 


