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Referat af Studienævnsmøde på ToRS torsdag den 19. april 2007 kl. 13-15 
 
Tilstede: Una Canger, Kristine Haukaas, Margaret Mehl, Trine Kim Nielsen, Rikke Petersen, 
Ulla Prien, Ida Marie Vammen, Morten Warmind samt studievejledere Alice Yang og Stine 
Skov. 
 
Fraværende med afbud: Joel Nordborg Nielsen og Pia Roe. 
 
Referent: Rikke Petersen  

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt medtilføjelse af punkt 8. Græsk studieordning og punkt 9. 
Undervisningsplanlægning, efterår 2007. 
 
2. Godkendelse af referat 
Referatet af Studienævnets møde den 22. marts er endnu ikke færdigt og punktet blev derfor 
udsat. 

 
3. Valg af referent 
Rikke vælges som referent 
 
4. Personsager 
Annemarie informerede og fulgte op på tidligere behandlede sager. 

 
Sag nr. 202. Kurset undervises dels på dansk dels på engelsk og der er derfor ikke behov for 
dispensation. 
Sag nr. 203. OK 
Sag nr. 204. Imødekommet. 
Sag nr. 205. Imødekommes med forbehold for, at der er en dansktalende eksaminator, der vil 
varetage eksamen. 
Sag nr. 206. Imødekommet. 
Sag nr. 207. Kurset undervises dels på dansk dels på engelsk og der er derfor ikke behov for 
dispensation. 
Sag nr. 208. Tilvalg – ikke vores sag. 
Sag nr. 209. Imødekommet. 
Sag nr. 210. Til orientering fra fakultetet. 
Sag nr. 211. Den del af ansøgningen der kan behandles af Studienævnet er mødekommet – 
ansøgningen, der drejer sig om tilvalg, sendes til FAK. 
Sag nr. 212. Imødekommet. 
Sag nr. 213. Imødekommet. 
Sag nr. 214. Imødekommet, hvis man må bruge alle hjælpemidler til eksamen. 
Sag nr. 215. Imødekommet. 
Sag nr. 217. Sagen indeholder to ansøgninger. Ansøgningens første del blev ikke 
imødekommet, mens ansøgningens anden del blev imødekommet. 
Sager nr. 219-222. Imødekommet. 
Sag nr. 223. Studienævnet kontakter underviseren og forsøger at finde en løsning. 
Sag nr. 224. Imødekommet. 
Sag nr. 226. Imødekommet. 
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Sag nr. 227. Imødekommes ikke med henvisning til tidligere beslutninger. 
Sag nr. 234. To ansøgninger vedrørende to forskellige studieelementer. Begge ansøgninger 
imødekommes. 
Sag nr. 235. Sagen sendes videre til Tina Ulvø. 
Sag nr. 237. Imødekommet. 
Sag nr. 238. Tilvalg – ikke vores sag. 
Sag nr. 241. Sagen mangler. 
Sag nr. 243. Faget finder en løsning. 
Sag nr. 244. Faget behandler sagen – ansøgeren og studiekontoret informeres. 
Sag nr. 246. Imødekommet. 
Sag nr. 247. Imødekommet forud for mødet. Meritoverførslen er i gang. 
Sag nr. 250. Imødekommet. 
Sag nr. 252. Fakultetet. 
Sag nr. 265. Sagen undersøges til godkendelse. 
Sag nr. 266. Imødekommet. 
Sag nr. 272. Ansøgningen er bortkommet. Annemarie undersøger sagen. 
Sag nr. 276. Imødekommet. Den studerende må medbringe den til eksamen opgivne litteratur. 
Sag nr. 277. Imødekommet grundet de i ansøgningen nævnte omstændigheder. 
Sag nr. 278. Imødekommet. 
Sag nr. 281. Imødekommet. 
 
Vedrørende sag nr. 209 og sag nr. 214 om brugen af computer ved skriftlige eksaminer med 
alle hjælpemidler mener Studienævnet principielt, at det skal være nemmere for de studerende at 
benytte computeren ved aflæggelsen af skriftlige eksaminer med alle hjælpemidler. 
Studienævnet opfordrer fagene til at overveje hvilke studieelementer, hvor der kan medbringes 
computer til den skriftlige eksamen. 
 
Vedrørende sag nr. 212 understreger Studienævnet at niveau og progressionskrav skal sikres 
når et fag udarbejder tilvalgsstudieordningerne med udgangspunkt i grundfagsstudieelementer 
med oprindeligt sprogkrav.   
          
5. Meddelelser 
Morten informerede om at tilvalgstallene er kommet og vil blive sendt ud til Studienævnets 
medlemmer. 
 
Yderligere meddelelser blev udsat grundet tidspres. 
 
6. Forretningsorden 
Medlemmernes kommentarer og rettelser til Studienævnets forretningsorden blev diskuteret og 
ved enighed tilføjet. Mortens kommentarer blev ikke diskuteret, men vil blive sendt med e-mail 
til Ida og Rikke, der arbejder videre med forretningsordenen. Den reviderede forretningsorden 
vil blive forlagt Studienævnet på nævnets kommende møde den 3. maj 2007 med henblik på 
godkendelse. 
 
7. Nye uddannelser 
Punktet blev udsat. 
 
8. Græsk studieordning  
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Studienævnet kan ikke godkende studieordningen på det forelagte grundlag. Sagen behandles så 
snart den endelige studieordninger foreligger.  
 
9. Undervisningsplanlægning, efteråret 2007. 
Ulla Prien gjorde opmærksom på, at planlægningen af det kommende semesters undervisning er 
forestående. Studienævnet besluttede at undervisningsplanlægningen skal finde sted senest den 
første uge i maj. Listen over undervisning og undervisere til efteråret 2007 skal være 
studielederen i hænde senest fredag den 11. maj 2007. 
 
10.  Evt.  
Behandlingen af personsager fylder meget ved Studienævnets møder. Det blev foreslået at 
Studienævnt afholder flere møder hvoraf der kun i forbindelse med halvdelen skal behandles 
personsager. Dette vil sikre, at også andre sager bliver grundigt behandlet i Studienævnet. Der 
blev ikke taget en endelig beslutning herom.    
 
 

 
 
 
 
 
  


