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Deltagere: Morten Warmind (MW), Margaret Mehl (MM), Danner Gyde Poulsen (DGP), Simone 
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Afbud: Ulla Prien (UP), Joel Nordborg Nielsen (JNN), Linda Langemark (LL) 
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a. Ny økonomi 
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6. Økonomisk ramme for studiestart 2008 
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1. Formalia 

a) Pkt. 4a Ny økonomi blev tilføjet til dagsorden som herefter blev godkendt. 
b) Referaterne fra de 2 foregående møder, vil blive taget op på næste møde. 

 

2. Meddelelser 

MW meddelte følgende: 
Kvote 2 optag blev sidste år ved en forsøgsordning bedømt af Hanne Løngreen og 
Studieledere fra andre institutter. Denne ordning fungerede ikke, så i år skal kvote 2 
bedømmes med repræsentanter fra institutterne. MW deltager og SGM blev valgt som 
studenterrepræsentant. KAS blev valgt som suppleant. 
 
Akkrediteringen af Religionshistorie er blevet afsendt rettidigt. De fag som var 
udtrukket i denne omgang har fungeret som pilotprojekt. Alle fag skal akkrediteres og 
pilotprojektet danner en model for kommende akkrediteringer. 
 
Ansøgninger til studienævnet vil blive behandlet i juni og hen over sommeren så vidt 
muligt. 
 
DH meddelte: 
Der er nu ansat 23 tutorer til studiestart 2008. Der er ansat en koordinator som bliver 



 

bindeled mellem tutorerne, studieledelsen og vejlederne. 
Der er allerede afholdt et fællesmøde for tutorerne med et pænt fremmøde. Der 
efterlyses stadig repræsentanter fra fagene som har med 1. års studerende at gøre. 

 

3. Sager 
1. Dispensationsansøgning om ikke at lave mundtligt forsvar af speciale. Sagen blev 
afvist. 
 
2. Ansøgning om godkendelse af Penan som propædeutisk sprog. Ansøgning blev 
godkendt. 
 
3. Ansøgning som aflæggelse af skriftlig eksamen i stedet for mundtlig. Ansøgning blev 
godkendt. 
 
4. Ansøgning om ikke at opholde sig i udlandet i et semester. Ansøgning blev godkendt. 
 
5. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag taget i udlandet. Ansøgning blev godkendt 
med betingelse af at eksaminerne bliver opgraderet til 15 ECTS. 
 
6. Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave i stedet for synopsis. Dispensation 
ikke nødvendig, da studieordning allerede lægger op til en sådan løsning. 
 
7. Ansøgning om meritoverførsel på japansk. Ansøgning blev godkendt. 
 
8. Ansøgning om udskiftning af Realia med klassisk kinesisk. Ansøgning blev godkendt. 
 
9. Ansøgning om pensumreduktion. Ansøgning blev afvist. 
 
10. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra Komparative Kulturstudier. 
Ansøgning blev godkendt. 
 
11. Ansøgning om meritoverførsel af fag fra Komparative Kulturstudier på KA-niveau. 
Ansøgning blev godkendt ved fremsendelse af pensum. 
 
12. Principbeslutning om hvorvidt weekender skal tælle med i ugeopgaver. SN’s 
holdning er at det skal de. Weekender tælles ikke som kristne helligdage. Heller ikke 
søndag. 
 
13. Ansøgning om at blive eksamineret i et propædeutisk sprog uden indskrivning på 
faget. Ansøgningen blev afvist. 
 
14. Ansøgning om at lave en japansk undersøgelse af danske studerendes måder at 
lære japansk på. Ansøgning blev godkendt med understregelse af at det er frivilligt at 
deltage, at undersøgelsen sker uden for undervisningen og at der ikke laves 
lydoptagelser. 
 

4. Procedure for sagsbehandling 
Studienævnet behandler alt for mange sager på studienævnsmøderne. Mange af 



 

sagerne kan behandles administrativt. Julie Reventlow, MW og VBA vil udarbejde et 
forslag til en procedure for sagsbehandling. 

a) Ny økonomi 
Ny økonomi blev diskuteret på baggrund af de nye bonusregler for kandidatstuderende. 
AJ mente at ToRS vil blive hårdt ramt hvis kandidaterne ikke bliver færdige til tiden 
(indenfor 2 år). Særligt vil de moderne fag blive ramt da de studerende ofte tager et ½ 
år til udlandet. MW vil fremlægge problemet på næste studieledermøde. 
 

5. Redegørelse for studienævnets høringssvar om studiestartsstrategien 
Høringsvaret er sendt ind og MW redegjorde for de sidste detaljer. 
 
 

6. Økonomisk ramme for studiestart 
Budgettet er ca. kr. 200.000,-, men der opfordres til, at småfagene på de enkelte 
afdelinger evt. tager på rustur sammen. Dette vil blive taget op med tutorerne. 

 

7. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 

 


