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1. Formalia 

a) Et nyt punkt blev tilføjet til dagsorden: 4a KA-studieordning til Tværkulturelle Studier. 
Herefter blev dagsorden godkendt. 

b) Referat af 22. maj 2008 blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 

MW meddelte: 
På studieledermødet blev der informeret om, at pr. 1. september 2009 vil blokstruktur 
blive indført på hele KU. Det betyder, at semestre som vi kender det i dag bliver ændret 
til 4 blokke pr. år. 
 
Eksamensplanlægningen har haft store problemer i denne termin. Ledelsen overvejer 
mulige løsninger. Der vil blive evalueret i august men drastiske ændringer skal indføres 
før næste eksamenstermin. 
 
Der arbejdes stadig med KA-ordninger som skal være færdige til 1. september. 
Oldtidsfagene er gået sammen om at lave en fælles studieordning. De nye KA-ordninger 
kan først lægges på hjemmesiderne, når de er underskrevet af dekanen. 
 
NN og MW har været på besøg hos DTU med henblik på et samarbejde. DTU var 
positive og ToRS  vil sammen med DTU afholde et seminar i efteråret. Studienævnet 
støttede ideen og der arbejdes videre herfra. 
 
 



 

3. Sager 

1. Flere studerende fra Kinesisk har klaget over undervisningsmaterialet Kaimen. 
Studienævnets holdning var, at faget ikke er forpligtiget til at bruge det omtalte 
materiale og frit kan bruge noget andet. 
 
2. En studerende har ansøgt om ekstern vejledning til en prisopgave samt en 
dispensation til at aflevere et speciale på 150 sider. Der blev tildelt 15 timer til ekstern 
vejledning med den begrundelse at den fastansatte på faget skal bedømme opgaven og 
derfor ikke kan vejlede. Der findes ikke andre ansatte på ToRS som kan vejlede i 
emnet. Den studerende fik dispensation til at aflevere speciale på 150 sider. 

4. Godkendelse af studieordning for Sydøstasienstudier: SEAC 

Studieordningen blev godkendt af studienævnet. 

a) KA-ordning i Tværkulturelle Studier 

Studienævnet havde første udkast af en ny studieordning til gennemsyn. Studienævnet 
var gennemgående positivt og der var ros til udvalget for det store arbejde. 

5. Eventuelt 

Næste møde bliver torsdag den 21. august kl. 10.00 

 


