
 

Referat af Studienævnsmøde torsdag den 21. august 2008. 

 
 
Deltagere: Morten Warmind (MW), Julie Reventlow (JR), Signe Egerod Hubbard (SEH), Ulla 
Prien (UP), Margaret Mehl (MM), Ida Marie Vammen (IMV), Joel Nordborg Nielsen (JNN), 
Susanne Ård Jensen (SÅJ), Asger Johansen (AJ) 
 
Afbud: Susanne Kerner,  
 
Referent: Vibeke Bach (VBA) 
 
Dagsorden: 
 

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

2. Meddelelser 
3. Sager 
4. Studiestart 
5. Evaluering 
6. Eventuelt 

 
 
 

1. Formalia 

a) Dagsorden blev godkendt. 
b) Referat af 19. juni 2008 blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

Studieordningerne for Kandidatuddannelserne er færdige. De skal endeligt godkendes 
af akademisk råd og underskrives af dekanen. Herefter kan de lægges på 
hjemmesiderne. Studienævnet har set og godkendt alle ordningerne elektronisk. MW vil 
gerne skrive til alle studerende om kommentarer til de nye ordninger. 
Studievejledningen har også planlagt at afholde et orienterende møde for KA-
studerende. 
 
Den netop afholdte sommereksamen har medført en omrokering af personalet i 
administrationen. Ledelsen har taget konsekvensen af det forløb som har været. 
Nærmere besked vil følge omkring administrationen på ToRS. 
 
Der er sendt varsling til 1785 studerende på Humaniora omkring deres studie. ToRS er 
interessant, da vi har det laveste tal. 
 
Akkrediteringsinstitutionen har lavet en rapport vedr. religionshistorie. Den var 
overvejende positiv. Vi har lavet et høringssvar og vi vil få en endelig afgørelse i 
september. 
 
Rie Sjøsal er ikke længere suppleant for Asien i studienævnet. Der skal findes en ny 



 

hurtigst muligt. 
 
Ida Marie Vammen har sagt sin stilling op som studievejleder for Asien. Vi takker Ida 
for det gode arbejde hun har lavet for ToRS. 
 

3. Sager 

1. En ansøgning om udskiftning af studieelementer på grund af udlandsophold som gør 
kravet om fysisk tilstedeværelse umuligt. Ansøgningen blev godkendt. 
 
2. Ansøgning om ekstra løn i forbindelse med sommereksamen 2008. Ledelsen vil gå 
videre med sagen til fakultetet. 
 
3. Ansøgning om at udskifte en sprogprøve med en emneopgave, da den studerende 
ikke har været studieaktiv i længere tid. Ansøgningen blev afslået og man vil henvise 
den studerende til en personlig samtale med faget. 
 

4. Studiestart 

Studiestart kører som den skal. Faget russisk har haft lidt problemer, men 
studievejleder Annemette Have er trådt til som tutor. Dorthe Horup og Magnus har 
lavet nogle fine rapporter og vi er godt informeret. Fakultetet har i processen været 
meget kontrollerende omkring det vi alle kender, men det nye omkring 3. og 5. 
semester har vi ikke fået så meget besked om. 
Der vil være fælles velkomst den 25. august ved Ingolf Thuesen og MW samt muligvis 
et lille fagligt indlæg. 
 
Der er optaget 236 studerende på ToRS. 
 
De sidste nye holdlister vil blive sendt til alle. UP efterlyste tilvalgslister. Der har været 
problemer med at trække listerne ud af systemet, men der arbejdes på at løse 
problemet. 
 
Skema for undervisningen er også blevet forsinket. UP mente, at en meddelelse burde 
være sendt ud til studerende og ansatte, i stedet for at gå i uvished. I det hele taget 
kunne kommunikationen være bedre. 
 

5. Evaluering 

Alle evalueringer er læst af MW og Nicklas Nisbeth. Det skema som der er evalueret 
efter i sidste semester duer ikke. Der skal laves et mere brugbart til næste gang. En 
arbejdsgruppe blev nedsat og består af UP, JR og MW. 
 

6. Eventuelt 

Nye møder i efterårssemesteret blev aftalt. Møderne kommer til at ligge i lige uger om 
torsdagen. Tidspunktet er endnu ikke fastsat. 
Næste møde er den 4. september. 

 


