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Deltagere: Ulla Prien (UP), Susanne Ård Jensen (SÅJ), Dorthe Horup (DH), Rune Rattenborg 
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Dagsorden: 
 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Godkendelse af referater 

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Praktik & fælles retningslinjer på ToRS (Se bilag) 
5. Detaljer for det Indre Marked (Se bilag) 
6. Studieordning for Tværkulturelle Studier (Se bilag) 
7. Eventuelt 

 
 
 

1. Formalia 
a) Der blev tilføjet et nyt pkt. 6a til dagsorden om breve til gennemførselssamtaler. 

Herefter blev dagsorden godkendt. 
b) Der var ikke referat til godkendelse. 

 

2. Meddelelser 
DH uddelte studievejledningens program for foråret 2009 til orientering. 
 

3. Sager 
Der var ingen sager til dette møde. 
 

4. Praktik & fælles retningslinjer på ToRS 
DH efterlyste fælles retningslinjer for praktik på ToRS som tidligere er blevet diskuteret 
i studienævnet men aldrig færdigbehandlet. 
Vi mangler retningslinjer for hvad en praktikrapport skal indeholde. Skal den afspejle 
det praktiske men også karriere og fremtidsplaner? DH opfordrede til at bakke op om 
praktik og at gøre det nemmere for den studerende at komme ud. 
KZ mente, at vi burde få en rapport fra praktikstedet. CVP bakkede op om dette, men 
det kan først indskrives i eventuelle nye KA-ordninger. Hvis der allerede findes 
studieelementer om praktik i de nuværende ordninger, kan vi ensrette disse.  
SK mente det var et problem med 30 ECTS til praktik. Overbygningen er i forvejen kort, 
så det er meget at tage ud af studiet. SK mente det var akademisk uforsvarligt. 



 

CVP undersøger og vender tilbage til studienævnet med en evt. løsning. 
 

5. Detaljer for det Indre Marked 
Modstridende udmeldinger fra prodekan Hanne Løngreen har forvirret studienævnet 
med hensyn til implementering af blok struktur. Studienævnet efterlyste et konkret 
udspil om fakultetets holdning til det indre marked. 
KAS efterlyste noget information til de studerende om hvor langt vi er i processen. De 
hører kun rygter. 
CVP og MW vil kontakte Hanne Løngreen. 
 

6. Studieordning for Tværkulturelle studier 
Studienævnet diskuterede udkast til studieordning for Tværkulturelle Studier og den 
blev godkendt. Forslaget sendes til dekanen. 
 

a) Breve til gennemførselssamtaler 
Brevene som skal sendes ud til studerende i forbindelse med gennemførselssamtaler 
blev uddelt og diskuteret. Brevene blev godkendt med enkelte rettelser. 
 

7. Eventuelt 
Studienævnet har mistet sin næstformand og bør konstituerer sig igen. 
 
Mødeforum og hjemmeside bør opdateres. 


