
 

 
 

 
Referat 14.02.08  

 
Mødelokalet på 4. sal (lokale 487) i Snorresgade. 
 
Deltagere: Joel Nordborg, Dorthe Horvath, Annemette Have, Danner Gyde Poulsen 
(Østeuropa), Kit Skjoldan (Asien), Ida Vammen, Margareth Mehl, Simone Monterroso (små-
fag), Linda Langemark (Religion), Ulla Prien, Julie Reventlow (CNA), Annemarie Hede Andersen 
 
Afbud: Morten Warmind; Susanne Kerner  
 
Referent: Julie 
 
 
Dagsorden 
 
1. Formalia. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, godkendelse af referat. 
 
2. Valg af næstformand blandt repræsentanterne for de studerende. 
 
3. KA-ordningerne. Status og videre planlægning 
 
4. Sager  
 
5. Protestskrivelser fra Tyrkisk og Hebraisk 
 
6. Optag 2008 
 
7. Studiestartsstrategien 
 
8. Supplering af studenterrepræsentanter til studienævnet 
 
9. Meddelelser 
 
10. Eventuelt 
 
 
ad 1) Dagsorden godkendt med tilføjelser. Punkt 5: protestskrivelser fra Tyrkisk og Hebraisk 
punkt 6: optag 2008, punkt 7: Studiestartsstrategien samt punkt 8: Supplering af 
studenterrepræsentanter til studienævnet er tilføjet. Punktet om rapport fra eksamen V08 vil 
blive udskudt til næste møde. 
 
Julie blev valgt som referent. 



 
Der var intet referat at godkende 
 
Ad 2) Julie blev valgt som næstformand.   
 
Ad 3) Status er at det går udmærket med studieordningerne. Der mangler dog ordninger fra 
Asien, Religionssociologi, Nærorientalsk Arkæologi og Grækenlandsstudier. Joel mente at Asien 
var på trapperne.  
Fakultetet glade for at vi har afleveret så relativt meget til tiden. 
 
Diskussion om hvad der er blevet af de kommentarer som studienævnet havde til 
studieordningerne ved mødet d. 31. Enighed om at Morten skal melde studienævnets 
kommentarer tilbage til de relevante personer, således at studieordningernes ”ophavsmænd” 
kan se kommentarer. 
 
Ad 4)  
40/08: Imødekommet – skal aflevere praktikrapport efter gældende regler 
80/08: Imødekommet 
81/08: Sagen sendes videre til faget 
88/08: Imødekommet 
93/08: Annemarie tager sig af sagen 
94/08: Delvist imødekommet – Det er i orden at lave ba-forberedende arbejde 
95/08: Imødekommet – skal gøres opmærksom på at hun selv skal betale eventuelle 
omkostninger 
96/08: CNA kan stå inde for det faglige niveau, men det er Religions afgørelse. Sagen sendes 
videre til faget 
98b/08: Imødekommet 
99/08: Ikke imødekommet 
100/08: Sagen er gået forkert – Pædagogik skal se på den. Annemarie tager sig af det 
102/08: Imødekommet 
104/08: Forvirring om hvad den studerende søger om. Annemarie forsøger at opklare 
 
Generel diskussion om svarhastighed fra studienævnet. Flere af nævnets medlemmer finder 
det problematisk at der er så relativt lang svartid på sagerne. Behandlingshastigheden kan vi 
være stolte af! Det undersøges (endnu en gang) om der kan findes penge til at ansætte en til 
(deltids) at hjælpe. 
 
Indtil videre brandslukker Annemarie, i første omgang ved at lukke en uge så snart de bliver 
muligt for at arbejde puklen ned, og derefter ved at holde lukke-dag om fredagen, så sagerne 
kan ekspederes hurtigt efter studienævnsmødet. Enighed om at tage dette op igen om en 
måned for at se hvordan det går. 
 
Ad 5) Protestskrivelse 
 
Joel informerede om nye planer som er på vej fra Fakultetet om at hvis der er mindre end 3 
studerende på et hold, så MÅ der ikke udbydes undervisning, men så skal de studerende 
istedet have tilbudt 7 vejledningstimer per person. Dette hører vi formodentlig mere om 
senere. 
 
Enighed i øvrigt om at de konkrete problemer på Tyrkisk og Persisk må ordnes internt på 
fagene – ved fx. at flytte rundt på undervisningstimerne. Der kan – jvf. Mortens svarmail til de 
studerende på Tyrkisk – desværre ikke findes yderligere penge til undervisning.  
 
Morten skal tage diskusionen om en eventuel omfordeling af de allerede planlagte timer op 
med fagene. 



 
6) Optag 2008 
 
Der er nogle problemer med materialet fra UBST – blandt andet hvad angår Østeuropa-
afdelingens fag. Der er dog tjek på tingene – og Annemette (og forhåbentlig også Ida, Dennis 
og Asger) har overblik over hvilke fag der er optag på, så de kan holde et rigtig godt Åbent 
Hus arrangement d. 5. marts. 
 
7) Studiestartsstrategien. 
 
Generel utilfredshed med den studiestartsstrategi der er kommet fra Fakultetet. Blandt 
kritikpunkterne blandt andet:  

• Den kommer for sent i forhold til de planer Dorthe og studievejlederne allerede havde 
lagt i forbindelse med at bruge tutorerne til Åbent Hus,  

• ToRS skal – hvis vi skal følge retningslinierne – ansætte 42 tutorer á 80 timer. Det har 
vi ikke råd til – i hvert fald ikke hvis vi også vil satse på at kunne tilbyde undervisning... 

• Der er ikke noget egentlig nyt i strategien i forhold til hvad ToRS tidligere har præsteret 
i forbindelse med studiestarten – eneste egentlige ændring er at vi skal ansætte et 
væld af tutorer i mange timer og at der skal bruges en masse underviserkræfter i 
forbindelse med studiestarten. 

 
Morten har skrevet en mail til Hanne Løngreen, Luise Hvidt og resten af studielederkredsen 
hvor han gør opmærksom på problematikken – vi afventer svaret i spænding. 
 
8) Supplering  
 
Studienævnet vedtog enstemmigt at indstille Danner Gyde Poulsen fra Østeuropa-afdelingen til 
den ledige plads i dette opstillingsområde, samt Rie Sjørslev Hansen som suppleant for Asien 
afdelingen. 
 
Julie sender besked til valgsekretatiatet om at vi gerne vil have Danner og Rie med i flokken, 
sender besked til Tina om at invitere de nye til grupperummet, samt sender en revideret 
postliste til alle medlemmer+suppleanter, så alle er informeret. 
 
9) Meddelelser 
 
Ida fortæller at der er en del usikkerhed blandt de studerende på Asienafdelingen i forbindelse 
med hvem der skal underviser, rette opgaver mv. Der skulle være tjek på 
ansættelsessituationen så de studerende kan få rettet de opgaver de har afleveret til eksamen. 
 
Desuden er der flere kurser der ikke er blevet oprettet og det er de studerende kede af. Joel 
henviste til snakken ovenfor (protestskrivelsen) og sagde at det er noget man er nødt til at 
ordne internt på faget. 
 
Der har generelt været problemer med skemaplanlægningen i dette semester. Vi forsøger at 
rette op til næste semester og bemærker samtidig at det er uhensigtsmæssigt at det er 
institutledelsen og ikke studieledelsen der er ansvarlig for skemaplanlægningen. 
 
10) Eventuelt 
 
Der skal findes et nyt mødetidspunkt for studienævnets møder, idet det nuværende tidspunkt 
(torsdag fra 13-15) falder sammen med undervisning for flere af studenter-rep’erne. Vi holder 
dog fast i dette mødetidspunkt næste gang, men Julie står for at prøve at finde et nyt 
tidspunkt til fremtidige møder. 
 


