
Referat af Studienævnsmøde torsdag den 19. marts 2009. 

 

Deltagere: Gunhild Bojesen (GB) religion, 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, Rune Rattenborg 
(RR) næstformand, CNa, Susanne Årdh Jensen (SÅJ) små fag, Ulla Prien (UP) CNa. 

Camilla Zhu (CZ) studievejleder, Claus Valling Pedersen (CVP) vicestudieleder. 

Referent: Sanne Arendse Møller (SAR) 

Joel Nordborg Nielsen er trådt ud af Studienævnet. PJ indtrådte som 1. suppleant i hans sted. 
PJs suppleant er Krzysztof Stala. 

Susanne Kerner er trådt ud af SN; hun var selv suppleant for Una Canger. Der skal derfor 
vælges nyt studienævnsmedlem. 

Det noteres, at der til mødet ikke var nogen ViP-repræsentant for de små fag til stede. 

 

Dagsorden: 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
b. Godkendelse af referat 

2. Meddelelser 

3. Sager 

4. Optag 2009 

5. Eventuelt 

 

1. Formalia 
a) Der blev tilføjet et nyt punkt 3 a, Praktik. Herefter blev dagsordenen godkendt. 
b) Gunhild bad om, at hendes efternavn staves rigtigt: Bojesen. Herefter blev referatet 

godkendt. 
 



2. Meddelelser 

CVP meddelte, at de 5 nye BA-studieordninger nu er så langt, at de er forelagt Sissel Johansen 
og Annette Moe. Hvis de godkendes, har CVP en tekst, som kan præsenteres for 
Studienævnet. 

Der afholdes 2 orienteringsmøder om de nye BA-ordninger: Tirsdag den 31. marts er der 
personalemøde for undervisere; der skal findes en dato for et studentermøde sidst i marts eller 
i begyndelsen af april. 

Det grundlæggende arbejde på studieordningerne skal være færdigt til september. Det tages i 
rækkefølgen CNI, Asien, resten. 

Studienævnet drøftede spændingsfeltet mellem forsøget på at undgå, at der bliver for meget 
selvstændighed i udformningen af studieordningernes indhold, over for, at der ikke må 
forsvinde noget umisteligt. 

Det står stadig uklart, om den sammenlægning, vi laver, er så omfattende, at den selv skal 
akkrediteres. 

MW redegjorde for forløbet af Asiensfagenes og Eskimologis akkreditering. Aftalen er, at 
enkeltmandsfagene skånes. De store fag laver så meget af arbejdet som muligt. MW sender en 
mail til SN om dette. 

 

Studienævnet drøftede bloktilskuddet og det indre marked og at Humaniora ikke er opbygget 
til den form for opsplitning. Konklusionen er, at vi kan ignorere det indre marked og i næste 
semester kan planlægge som om det indre marked ikke er der. MW sender SN en mail om det. 

 

MW har modtaget brev fra Studenterrådgivningen om, hvem der henvender sig og hvilke 
spørgsmål de kommer med. Fra Humaniora har ca. 470 personer henvendt sig; heraf er de ca. 
50 fra ToRS, altså ca. 11 % af henvendelserne. 24 af de 50 personer kommer fra Religion. Der 
er tale om problemhenvendelser, fx angst for at tale eller familieproblemer. 

MW konkluderede, at det er godt at der findes en studenterrådgivning, og at det er vigtigt, at 
lærerne er opmærksomme på det. MW sender en mail til lærerne om det. 

 

MW omtalte, at man ved et stormøde på Religion talte om et voldsomt miljøtab. GB redegjorde 
for arbejdet med at forbedre studiemiljøet. 

MW informerede om, at der er et problem i Religions BA-konstruktion: BA-frafaldet ligger 
omkring projektskrivningen. Til afhjælpning af problemet kan vi dels invitere de BA-
projektstuderende til stormøde på KU til sommer, dels afholde et ”jeg-skriver-projekt”-kursus 
forår og efterår for ToRS-studerende generelt – efter Skrivecenterets model. Dermed gives der 
de studerende hjælp på et svært punkt i studieforløbet. 

 



PJ refererede, at Østeuropæisk Afdeling ved sit seneste afdelingsmøde udtrykte ønsket om, at 
afdelingen skal skifte navn til Europaafdelingen. For at kunne træde i kraft skal navnet 
akkrediteres. 

 
3. Sager 

En hebraisk-ansøgning behandledes og fik afslag med den begrundelse, at der ikke var 
grundlag for at give dispensation. 

To ansøgninger om karaktergivning for praktikrapport behandledes og blev imødekommet. 

CZ omtalte, at der er indgivet en tilsvarende ansøgning om karaktergivning fra kinesiske 
studerende. MW + CZ checker denne sag. 

En dispensationsansøgning om ændring af eksamen for Master Class-studerende behandledes 
og blev imødekommet. 

 

3a. Praktik 

Ifm. den principielle diskussion om Praktik var der enighed om, at det rent principielt ikke er 
en god idé at udskifte større klumper af en studieordning med praktik. Studienævnet vil 
kontakte faget og bede om en begrundelse. 

SN drøftede en harmoniseret konstruktionen af Praktik mht. vægtning, pensum og en 10-15 
siders rapport, som dels skal handle om forløbet, dels være akademisk. Praktikforløbet er 3 
måneder på fuld tid.  

Studienævnets holdning til udskiftning af 30 ECTS, altså hele blokke, er, at man i så tilfælde er 
i gang med at tage en anden uddannelse – KA-delen er så lille i forvejen. 

SN konkluderede, at Praktik skal stå som et generelt element på 15 ECTS i KA-
studieordningerne og at alt derudover er meritoverførelsessager. 

CVP og MW udarbejder en beskrivelse af Praktik og fremsender den til Fakultetet og derefter til 
SN. Efter SNs behandling vil den nuværende tekst i alle studieordninger blive udskiftet med ny 
tekst om Praktik. 

 

4. Optag 2009 

Det er lykkedes MW at forhandle optaget op for alle fag undtagen Religion. Forhøjelserne er 
efter typen fra 7 til 10, fra 10 til 12. Dette bringer os tilbage til det niveau der var før de 
foregående ændringer. 

Der synes at være en utilfredshed med studentertallet på Kinesisk og SN tager dette til 
efterretning. 

 

Til udvalgsarbejdet med Kvote-2-optag sender ToRS MW og KAS 



 

5. Eventuelt 

UP redegjorde for en drøftelse på Mellemøststudier. På KA-delen har man fulgt Fakultetets 
anvisninger for, hvordan AV fylder: minut = side. Heroverfor står BA-normen, hvor de 
studerende får meget færre sider. Man ønsker BA-normen lavet om - fra juni – til 1 minut = 1 
side. 

Mellemøststudier skal dels ansøge om dispensation ifm. juni, dels ansøge om en ændring i 
studieordningen for BA. 

Studienævnet drøftede spørgsmålet om ens norm på hele ToRS. Normen skal da være den 
samme på BA og KA. 

 

SN drøftede en større synliggørelse af Studienævnet og mere information om, hvad der her 
sker. Ud over referatet kan det i ToRS-Nyt og i det kommende Stud-ToRS-Nyt omtales, hvad 
Studienævnet har behandlet og hvilke kommende drøftelser der vil finde sted. Samtidig skal 
der også bringes en opfordring om, at input søges. 

 

KGZ aftalte med MW, at der holdes censorformandsmøde. 
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