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Deltagere: Morten Warmind (MW), Danner Gyde Poulsen (DGP), Simone Gonzalez Monterroso 
(SGM), Signe Egerod Hubbard (SEH), Dorthe Horup (DH), Ulla Prien (UP), Joel Nordborg 
Nielsen (JNN), Niklas Nisbeth (NN), Margaret Mehl (MM), Ida Marie Vammen (IMV), Kit Aiche 
Skjoldann (KAS)  
 
Afbud: Linda Langemark, Susanne Kerner, Julie Reventlow 
 
Referent: Vibeke Bach (VBA) 
 
Dagsorden: 
 

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

2. Sager 
3. Undervisningen i efteråret 2008 
4. Øvrige meddelelser 
5. Eventuelt 

 
 
 

1. Formalia 
a) Følgende nye punkter blev tilføjet til dagsorden: 2a KA-ordning på Indiansk, 2b 

Brobygning, 2c Evaluering, 4a Studenterkonference. Herefter blev dagsorden godkendt. 
b) Referaterne fra de 2 foregående møder, blev godkendt. 

 

2. Sager 
Generelt om sager. UP efterlyste et overblik over sager som behandles administrativt. 
MW oplyste, at der arbejdes på at konstruere en liste som kan bruges uden at 
administrationen skal lave dobbeltarbejde. 
 
Sag 1: Sag om senere aflevering af praktikrapport blev godkendt. 
 
Sag 2: Sag om ekstern bivejleder til speciale blev afvist med den begrundelse, at ToRS 
allerede har ansatte som kan vejlede i emnet. 
 
MW orienterede studienævnet om en klagesag fra faget Tyrkisk. Studienævnet var 
enigt om, at lægge et link til klageret under Studienævnets hjemmeside. MW og 
studievejledningen vil tage initiativ til dette. 

a) KA-ordning på Indiansk 
Studienævnet godkendte den nye studieordning på kandidat niveau fra faget Indiansk. 
Der var ros til faget for det gode og hurtige arbejde. 

b) Brobygning 
DH tog emnet op omkring brobygning mellem gymnasier og universitetet. Hvordan 



 

forbereder man gymnasieeleverne til at studere her på stedet? 
JNN foreslog at indføre ToRSdage hvor eleverne kan komme og lytte med i 
undervisningen. Det kunne f.eks. være en uge i hvert semester hvor undervisningen er 
åben. Man kunne evt. runde ugen af med et plenum hvor eleverne kunne stille 
spørgsmål til studieledelsen. 
 

c) Evaluering 
MW har modtaget evalueringer fra fagene. De vil blive læst af studieledelsen og en 
studenterrepræsentant fra studienævnet. NN blev valgt. 
 
Studienævnet diskuterede hvilken form for evaluering man fremover skulle satse på. 
Flere mente, at de studerende foretrækker en afkrydsningsmodel og en personlig 
evaluering, andre ville gerne satse på en elektronisk evaluering. Midtvejsevalueringer 
bør foretages men underviserne er ikke forpligtigede til dette. Studienævnet vil gerne 
opfordre til at man laver en skriftlig midtvejsevaluering, da man kan nå at følge op på 
situationen i undervisningen. 
 
Studienævnet se nærmere på dette i næste semester. 
 

3. Undervisningen efterår 2008 
Planerne for undervisningen i efteråret er gennemgået af studieledelsen. Økonomien 
kan ikke holde til den ønskede undervisning fra fagene. Der vil komme et udspil fra 
ledelsen. 

 

4. Øvrige meddelelser 
MW informerede studienævnet om akkrediteringsprocessen af religionshistorie. 
Akkrediteringsinstitutionen kræver at der er en studenterrepræsentant med i processen 
og denne er nu fundet. 
Når resten af fagene på ToRS skal akkrediteres, er det repræsentanter fra fagene som 
laver akkrediteringen. Alle fag skal akkrediteres. 
 

a) Studenterkonference 
IMV foreslog at ToRS kunne lave en studenterkonference hvor BA’ere og KA’ere kunne 
præsentere deres arbejde for hinanden og få feedback på det. Det giver studerende god 
praktisk erfaring samt et godt samarbejde på tværs af fagene. Studienævnet støtter 
ideen og IMV vil sende en ansøgning om midler til instituttet. 
 

5. Eventuelt 
JNN opfordrede til at studieadjunkter på ToRS danner et netværk til gensidig faglig 
udvikling og inspiration. 

 


