
Referat af møde i ToRS’ studienævn 16. april 2009 

 

Dagsorden: 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Godkendelse af referat af SN-møde 19.3.09 
c. Godkendelse af referat af SN-møde 2.4.09 

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Sagsgangen i ansøgninger til studienævnet 
5. Eventuelt 

 

Til stede: Jens Roesdahl Lange (JRL) (øst)europa, Kenneth Gregory Zysk (KGZ) asien, Kit 
Aiche Skjoldann (KAS) asien, Morten Warmind (MW), studieleder, religion, Niklas Nisbeth (NN) 
CNa, Pia Johansen (PJ), (øst)europa), Susanne Årdh Jensen (SÅJ) små fag, Ulla Prien (UP), 
CNa 

Referent: Sanne Arendse Møller (SAR) 

Afbud: Claus Valling Pedersen, vicestudieleder, Dorthe Horup, erhvervsvejleder 

 

Efter Susanne Kerners udtræden af SN skal der vælges nyt studienævnsmedlem. Thomas 
Brudholm, som er lektor ved Minoritetsstudier, opfordres til at indtræde. 

 

Ad 1a-c: 

Dagsorden og begge referater godkendtes. 

 

Ad 2: 

Morten Warmind informerede om følgende: 

MW har efter en række klager fra studerende meddelt en ambassade, som har stillet en 
underviser til rådighed for ToRS, at vi desværre ikke kan anvende den pågældende. SN 
drøftede at indføre en fast procedure for ansættelser i lignende fremtidige tilfælde. 



 

ToRS har ansat en ny adjunkt på Koreansk – Martin Pedersen. 

 

MW redegjorde for de mulige konsekvenser, som et underskud på undervisningskontoen evt. 
kan få på undervisningsplanerne. Ligeledes redegjordes der for indtjeningen på Åbent 
Universitet. Fagene vil få en mail fra MW om økonomi og budgetændringer. Budgetlægningen 
forventes afsluttet medio maj. 

 

Helle Søgaard og Esther Fuchs fra Studieafdelingen har i forbindelse med en koordinering af 
Universitetets internationale forbindelser opsøgt alle institutter for at undersøge, hvad man gør 
med udlandsophold. En efterfølgende rapport har konstateret, at ToRS er forbløffende lidt 
involveret i at sende studenter ud. 

Studienævnet opfordrer de studerende til i den grad det er nødvendigt at tage til udlandet og 
understreger, at det er vigtigt for studerende at være i udlandet 

Videre drøftedes det meget arbejdskrævende aspekt ved udlandsophold. De kræver 
erfaringsmæssigt et års forberedende arbejde. Samtidig er der tale om en ny studentertype, 
som får at vide, at de skal hurtigt igennem studiet. 

Udveksling vil fremme sagen, og ToRS arbejder på det, bl.a. gennem trekantsaftaler. Professor 
Jørgen Delman forhandler om dette i Peking, og studieleder Morten Warmind forhandler med 
Moskvas Statsuniversitet og Syddansk Universitet. 

Uformelle udsendelser skal fremover registreres et centralt sted – d.e. hos Helle Søgaard og 
Esther Fuchs. 

Hvad angår optaget af internationale studerende på ToRS har mange af fagene ikke appel til 
studerende udefra, for hvis man vil lære fx kinesisk, tager man til Kina. Kun Religion har et 
stort optag af internationale studerende. 

 

MW modtager et stærk øget antal klager. Der kan aflæses en sammenhæng med det nye 
karaktersystem med anførelsen af fagenes mål, idet alle klager drejer sig om karaktergivning. 

MW redegjorde for formalia ifm. klager: Studielederen skal informeres, når der indgives en 
klage. Som ansat skal man informere om klagemuligheder, ligesom man skal opfordre til 
indgivelse af en klage, hvis man selv er involveret. 

 

Ad 3: 

MW skriver til SN om en ansøgning om tilladelse til at erstatte en propædeutikeksamen i et 
sjældent sprog med en inkorporering af dette sprog i en større skriftlig opgave. 



En ansøgning om udskiftning af en bunden mundtlig eksamen med en bunden skriftlig 
ugeopgave behandledes. Ansøgningen støttes af det relevante fag og blev godkendt. Der er 
tale om særlige, ikke-præcedensskabende omstændigheder. MW skriver til ansøgeren. 

 

Ad 4: 

MW redegjorde for nedbringningen af en arbejdspukkel i studieadministrationen og for, at 
studieadministrationens svarfrister generelt er korte, medmindre en sag er særlig kompleks, 
og for, at indleveringsfrister til SN behandles meget fleksibelt. 

Sagsfordelingen fortsætter uændret, således at SN får forelagt alle sager af 
studieordningsrelevant karakter, d.e. sager der kan være usikkerhed om eller som synes 
problematiske, samt alle afslagssager. 

 

Ad 5: 

Intet at bemærke. 

 

 


