
 
 
 

Referat af ekstraordinært studienævnsmøde torsdag den 20-09-2007. 

 
Deltagere: Morten Warmind, Rikke Petersen, Una Canger , Ulla Prien, Margaret Mehl (forlod 
mødet kl. 15), Ditte Maria Hansen, Niklas NIsbeth, studievejledere Dennis Vendeltorp og AC-
vejleder Ea Feldfos  
 
Afbud: Joel Nordborg Nielsen, Annemarie Hede-Andersen, Kristine Vinje Haukaas Pia Roe og 
Trine Kim Nielsen  
 
Referent: Rikke Petersen 
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8. Tilvalgsstudieordninger – noget nyt? 
9. Akkrediteringsnævnet og dets arbejde 
10. Evt. 

 
 

1. Godkendelse af referat af den 13. august 2007 
Referatet blev godkendt 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet ”personsager”. Punktet blev 
tilføjet som punkt 8 og punktet ”Tilvalgsstudieordninger – noget nyt?” blev punkt 9.  
 

3. Valg af referent 
Rikke Petersen blev valgt 
 

4. Meddelelser 
Morten Warmind: minoritetsstudier er i færd med at lægge sidste hånd på en 
kandidatstudieordning, der snarest vil blive rundsendt til Studienævnets (SN) 
medlemmer til behandling.  
 
Baggrunden er, at prodekanen for undervisning har forkastet den KA-ordning 
minoritetsstudier og komparative kulturstudier (KK) i fællesskab havde udarbejdet. 
Prodekanen har i stedet indstillet en lignende ordning fra europæisk etnologi til 
akkrediteringsnævnet. Minoritetsstudier har derfor lavet et nyt udkast til en KA-ordning 
– denne gang uden KK. 
 
Morten henstillede til nævnets medlemmer at vende tilbage med et svar hurtigt efter 
modtagelsen af studieordningen. 
 
Herefter foreslog Morten, at nævnet, i forbindelse med arbejdet med de nye KA-
ordninger, overvejer at oprette en tværkulturel uddannelse forankret i KK og med krav 
om et sprog på propædeutikniveau som på religion. Der blev dog ikke taget nogen 
beslutning herom.   

 
5. Meddelelser fra råd og nævn 

Punktet bortfaldt 
  

6. Meddelelser fra sidste studieledermøde 



 
Morten refererede fra det sidste studieledermøde, der primært handlede om 
budgetterne på institutterne.  
 
Dekanen understregede på mødet, at hun ikke længere vil give penge til SN på ToRS. I 
fremtiden vil pengene blive givet til Instituttet og institutlederen, der herefter kan give 
dem videre til SN.  
 
Resultatet bliver derfor, at Morten, hvis der i fremtiden kommer til at mangle penge i 
budgettet, må vurdere hvor der bedst kan spares på undervisningen. Direkte adspurgt 
af Morten bekræftede dekanen, at det kan betyde, at man kan blive nødt til at lukke fag 
for at spare penge – på ToRS blev fag som koreansk og hebraisk nævnt. En sådan 
situation finder SN dybt foruroligende. 
 
Dette afledte en diskussion af situationen på hebraisk, der bekymrer SN. Det er 
nævnets vurdering at ledelsens beslutning om at fastansætte en studieadjunkt i 
realiteten betyder, at der ikke er penge til at ansætte den ventede lektor, til trods for, 
at man i den tidligere institutbestyrelse længe arbejdede på et stillingsopslag til et 
sådan lektorat. 
 
De manglende ansættelser på bl.a. hebraisk fik Una Canger til at foreslå, at SN går 
mere aktivt ind i ansættelsen af undervisere på ToRS, idet nævnets nære kontakt til 
fagene gør os i stand til at vurdere situationen og vejlede ledelsen på baggrund her af. 
Forslaget blev bifaldet af SN, der snarest vil afholde et møde, hvor situationen på de 
små fag skal diskuteres. 
   
Afslutningsvist nævnte Morten, at måden ToRS’ STÅ registreres på kamuflerer de svage 
fag. Fordi vi er et stort institut med store fag, der producerer mange STÅ, har vi et godt 
STÅ-gennemsnit, der skjuler de svage fag. 
 

7. Institutkontrakten – punktet Uddannelse skal diskuteres  
Punktet blev indledt med en diskussion af de fysiske rammer på ToRS efter den 
kommende sammenflytningen på KNUA. Det er nævnets klare vurdering, at 
sammenflytningen vil medføre massive pladsproblemer for såvel ansatte som 
studerende. Der vil ikke være specialepladser og læsepladser til instituttets studerende, 
ligesom der vil mangle rum til alle instituttets deltidsansatte.  
 
Nævnet understreger, at det på et institut som ToRS, hvor undervisningen på nogle fag 
er sparsom og derfor betyder en høj grad af selvstudium, netop er vigtigt med et stort 
antal læse- og specialepladser. En begrænsning af læse- og specialepladser på ToRS vil 
fjerne de studerende fra instituttet og dermed fra deres studium, hvilket SN forventer 
medføre en øget gennemførselstid blandt de studerende.  
 
Herefter blev selve kontrakten diskuteret. Blandt andet blev ønsket om flere kurser på 
engelsk overvejet. Morten er en varm fortaler for kurser på engelsk, mens Niklas 
Nisbeth og Ulla Prien fastholdte, at kurser på engelsk ikke altid er hensigtsmæssige når 
det drejer sig om sprogfag – f.eks. oversættelse dansk-arabisk. Studievejleder Dennis 
Vendeltorp foreslog, at ønsket om engelsksproget undervisning bliver imødekommet 
ved at der bliver udarbejdet en række tværkulturelle tilvalgsfag på engelsk særligt 



 
henvendt til instituttets internationale studerende, men også tilgængelige for de 
ordinære studerende. 
 
SN afsluttede herefter diskussionen og besluttede at fortsætte diskussionen når nævnet 
har udarbejdet et konkret kontraktudkast for ToRS at tage udgangspunkt i. Derfor 
nedsatte nævnet et kontraktudvalg bestående af: studieleder Morten Warmind, AC-
vejleder Ea Feldfos, studievejleder Dennis Vendeltorp og studenterrepræsentant i 
Studienævnet Ditte Maria Hansen. Udvalget skal stå for såvel udarbejdelsen af en 
institutkontrakt som af en plan for de fysiske rammer i forbindelse med 
sammenflytningen. 
 
Sidst under punktet redegjorde Morten for tanken bag de faglige mål i 
bachelorstudieordningerne.  
 
Studiechef Annette Moe har, i forbindelse med indførelsen af den nye karakterskala, på 
baggrund af studieordningernes fordringer – og som erstatning her for - udarbejdet en 
række faglige mål til de enkelte fag. 
 
Bachelorstudieordningerne med de faglige mål blev send som mail til SNs medlemmer 
den 17. september. I mailen bad Morten nævnets medlemmer om, i samråd med de 
relevante fagrepræsentanter, at tage stilling til de faglige mål i studieordningerne inden 
for medlemmernes faggruppe. Under punktet på mødet bad Morten nævnet om at 
afslutte dette arbejdet og vende tilbage til ham, med en vurdering.  
 
Såfremt fagene ikke finder, at de faglige mål vil volde problemer i forbindelse med 
karaktergivningen, opfordre SN fagene til at acceptere forslagene. 
 
Afledt af snakken om faglige mål og faggrupper kom SN igen ind på den 
uhensigtsmæssige faggruppefordeling i nævnet. Det er til stor undren for nævnet, at 
nærorientalsk arkæologi er fjernet fra CNA-faggruppen. Da CNAs repræsentanter i SN, 
Ulla Prien og Rikke Petersen, har daglig kontakt til såvel undervisere som studerende 
på nærorientalsk arkæologi og da faget på alle måder er en integreret del af CNA virker 
det oplagt, at CNAs repræsentanter i SN også skal varetage nærorientalsk arkæologis 
interesser i nævnet. At faget hører under en anden faggruppe, hvor repræsentanterne 
har mindre kontakt til fagets undervisere og studerende må naturligvis medføre en 
uhensigtsmæssig øget arbejdsbyrde.  
 
Det blev herefter besluttet, at Morten skal tale med institutleder Ingolf Thuesen om at 
få nærorientalsk arkæologi tilbage under CNA. 
   
    

8. Personsager 
709. Sagen afvises, da det ikke er SN, der har beslutningskompetencen. Nævnet 
henviser den studerende til fakultetet. 
 
710. En dispensation er ikke nødvendig. 
 
711. Sagen godkendes. Morten vil tale med underviseren. 
 



 
713. Sagen blev diskuteret af SN og til sidste godkendt grundet ganske særlige 
omstændigheder. Ulla skriver et brev til den studerende. 
 
720. Sagen godkendes. 
 
721. Sagen godkendes. 
 

9. Tilvalg 
Ikke alle tilvalgsstudieordninger er endnu godkendt. Fakultetet arbejder på højtryk. 
 

10.  Evt. 
10.1. Afleveringsfristerne for opgaver ved vintereksamen 2007/08 blev diskuteret. 

Studievejleder Dennis Vendeltorp og studenterrepræsentant Rikke Petersen 
meldte om stor utilfredshed blandt de studerende over de tidlige 
afleveringsfrister. Også Una Canger udtrykte utilfredshed her med. 

 
10.2. Situationen med suppleanter til SN blev igen behandlet. Rikke kontakter 

valgsekretariatet og undersøger hvilke muligheder nævnet har for at konstituere 
nye suppleanter. 

 
 
10.3. Dennis gjorde opmærksom på, at studerende fra religion ikke har adgang til 

Snorresgade med deres nøglekort. Både Morten og Dennis vil tale med Ann 
Neumann og få løst problemet. 


