
 

Referat af Studienævnsmøde torsdag den 18. september 2008. 

 
 
Deltagere: Morten Warmind (MW), Julie Reventlow (JR), Ulla Prien (UP), Margaret Mehl (MM), 
Susanne Ård Jensen (SÅJ), Annemette Have (AH), Dorthe Horup (DH), Kit Aiche Skjoldann 
(KAS), Linda Langemark (LL), Niklas Nisbeth (NN), Jens Lange (JL), Pia Johansen (PJ), Ida 
Marie Vammen (IMV), Signe Egerod Hubbard (SEH), Susanne Kerner (SK) 
 
Afbud: Joel Nordborg Nielsen  
 
Referent: Vibeke Bach (VBA) 
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1. Formalia 

a) Der blev tilføjet et nyt pkt. 2a til dagsorden om tidlig aflevering af hjemmeopgaver 
samt et nyt pkt. 8a evaluering af studiestart. Herefter blev dagsorden godkendt. 

b) Der var ikke referat til dette møde, da behandling af studienævnssager var prioriteret. 
 

2. Meddelelser 

DH:  
Der er lavet en rapport over evaluering af studievejledningen. Rapporten er tilgængelig 
i mødeforum under dokumenter/orientering. 
 
Praktikpjecen ligger nu i en revideret udgave i studievejledningen. 
 
Der er lavet en semesterplan for studievejledningens arrangementer i efteråret 2008. 
Den kan findes i mødeforum under dokumenter/orientering. 
 
MW: 
Ida Marie Vammen forlader ToRS. Tak til Ida for den store indsats og engagement. 
Camilla Zhu er ansat som ny studievejleder for Asienstudier, Eskimologi og 
Komparative Kulturstudier. 
 



 

a) Aflevering af hjemmeopgaver V09 

Studienævnet havde indsigelser til de tidlige deadlines for den kommende eksamen. 
Studerende skal bl.a. aflevere hjemmeopgaver før undervisningen er afsluttet. Det vil 
give problemer med de studerende der dropper ud af undervisningen for at skrive 
opgaver. MW vil bringe studienævnets utilfredshed videre til eksamensplanlæggerne. 
 

3. Nye bredere BA-ordninger 

Dekanen har efterlyst et arbejdsudvalg i forbindelse med de nye BA-ordninger. 
Studienævnet har fået en kort udsættelse for at kunne diskutere dette.  
Ideen er at lukke alle nuværende BA-ordninger og lave 5 nye. Grunden til at det skal 
være nu, er at alle fag skal akkrediteres og Asien-fagene skal akkrediteres nu. Vi er i 
fare for, at miste fag, hvis ikke vi nytænker nu. Arbejdet skal være færdigt i januar 
2009.  
 
Studienævnet var enigt om at tidsfaktoren er et problem og MW vil meddele dekanen 
dette.  
 
JR foreslog 5 grupper som kunne svare til de 5 indgange til BA-ordningerne.  
Foreløbig arbejdsgruppe blev: Susanne Kerner CNA, Pia Johansen Græsk, Julie 
Reventlow CNA, Claus V. Pedersen CNA, Peter Andersen Religion og Jan-Ulrich Sobisch 
Asien. 
 

4. Det indre marked 

Det indre marked blev besluttet af LT i 2007 og vil blive indført i september 2009. 
Principielt mener MW at det vil fungere og i forbindelse med de nye BA-ordninger skal 
det indre marked tænkes ind. 
Blokstrukturen er delt op i beskyttede uger (eksamen), ferieuger, uger til undervisning 
og skemafri uger. 
Studienævnet var gennemgående positive overfor strukturen. 
 

5. Sager 

1. Ansøgning om vejleder til prisopgave. Da faget kun har en VIP som skal være 
bedømmer og derfor ikke kan vejlede, gives tilladelse til ekstern vejleder. 
 
2. Ansøgning om midler til ekskursion til Jehovas vidner. Ansøgningen blev ikke 
godkendt, da økonomien ikke kan holde. SN foreslog en deltagerbetaling på 100 kr. pr. 
person og restbeløbet kunne dækkes af studienævnets midler op til 2.000 kr.  
 
3. Ansøgning om ekstern vejleder til speciale blev godkendt, da der ikke er en lektor på 
faget. 
 
4. Ansøgning om ekstern vejleder til speciale blev godkendt, da der ikke er personale 
på faget som kan varetage dette. 
 
5. Ansøgning om nedskrivning af ECTS. Ansøgningen blev godkendt med betingelse af, 
at faget laver et nyt studieelement til hende som SN godkender. 
 
Grækenlandsstudier mangler en underviser. Da det kun drejer sig om 5 ECTS kan det 



 

lade sig gøre med vejledning. MW vil find en vejleder. SIS vil blive opdateret. 
 

6. Undervisningsplanlægning 

Undervisningsplanlægningen for F09 er allerede i gang. Der skal spares 18 mil. på 
fakultetet i forhold til gennemførsel af studerende. ToRS vil komme til at mangle penge 
til ansættelse af DVIP. Dette vil der blive taget højde for i planlægningen. 
 

7. Møde med censorformænd 

På grund af tidsnød tages dette punkt op næste gang. 
 

8. Møde med aftagerpanelet 

På grund af tidsnød tages dette punkt op næste gang. 
 

a) Studiestart 

Studiestartskontoret har skrevet til ToRS omkring samarbejdsvanskeligheder. DH har 
lavet et dokument som beskriver forløbet. MW har taget kontakt til studiestartskontoret 
omkring dette. 
 

9. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


