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Referat af Studienævnsmøde torsdag den 27-09-2007, kl. 13.00 i 

mødelokalet på 4. sal. 

 
 
Deltagere: Morten Warmind, Rikke Petersen, Una Canger (forlod mødet kl. 14.15?), Ulla Prien; 
Margaret Mehl, Ditte Maria Hansen, Trine Kim Nielsen, Annemarie Hede-Andersen, 
studievejleder Dennis Vendeltorp og AC-vejleder Ea Feldfos. 
 
Afbud: Joel Nordborg Nielsen, Annemarie Hede-Andersen, Kristine Vinje Haukaas og Pia Roe. 
 
Referent: Trine Kim Nielsen 
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Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af den 20. september 2007 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Personsager 
5. Meddelelser 
6. Meddelelser fra sidste studieledermøde 
7. Meddelelser fra råd og udvalg 
8. KA-studieordningerne – hvordan ser det ud med tidsplanen? 
9. Prioriteringsliste over undervisning på ToRS? 
10. Faggrupperne i SN – hvor er nærorientalsk arkæologi? Herunder også suppleant 

situationen. 
11. Institutkontrakten – har udvalget holdt møde? 
12. Evt. 

 
 

1. Godkendelse af referat af den 20. september 2007 
Referatet blev godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med fjernelse af punkt 6 ”Meddelelser fra sidste 
studieledermøde”, da der ikke var blevet afholdt et nyt siden sidste nævnsmøde. 
 

3. Valg af referent 
Trine Kim Nielsen blev valgt. 

 
4. Personsager 

738: Sagen blev godkendt. 
 
759: Sagen blev godkendt. 
 
761: Sagen blev diskuteret med følende resultat: Studienævnet tager sagen meget 
alvorligt og vil høre de berørte parter. Morten og Trine skriver et svar til den 
studerende. 
 
762: Sagen blev godkendt. 
 
763: Sagen blev godkendt med det forbehold, at den studerende skal henvende sig, 
hvis der sker ændringer. 
 
765: SN var velvilligt indstillet og bad Morten finde en løsning sammen med 
underviser. SN foretrak en alternativ eksamensform. Sagen blev godkendt under 
forudsætning af en lægeerklæring. 
 
766: Sagen blev godkendt. 
 
XXX: Ekstra sag fra Ulla – blev godkendt. 
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4.1 Diskussion af hvorvidt det er muligt at tage en eksamen før eksamensterminen, 
såfremt den er intern, eksamensformen er uændret, og det praktisk kan lade sig 
gøre på afdelingen. Den generelle holdning i SN er positiv, og man mener, at det 
mere er en administrativ end en studienævnsbeslutning. Rikke og Trine udtrykker 
bekymring, da det i praksis kan medføre forskelsbehandling. 

4.2 Diskussion af praktisk sagsbehandling – forsigtighed tilrådes! 
 

5. Meddelelser 
5.1 Morten fortalte om Kick-Off arrangementet, der blev holdt for aftagerpanelerne på 

Humanistisk Fakultet tirsdag den 25. september kl. 16-18. Margaret og Ea deltog 
også i arrangementet, der bestod af en række nyttige foredrag efterfulgt af 
networking uddannelserne og aftagerpanelerne imellem.  

 
Fra ToRS deltog 4 medlemmer af aftagerpanelet. ToRS aftagerpanel består af 8 
personer: Jesper Skov (Rejseankenævnet), Morten Thomsen Højsgaard (Kristeligt 
dagblad), Nanna Hvidt (Direktør for DIIS), Maria Krabbe Hammershøj (TV2 forlag), 
Hans O. Pedersen (APV), Janne Laursen (Direktør for Dansk-jødisk Museum), Ib 
Petersen (Udenrigsråd for udviklingssamarbejde) Hanne Josephsen (Rektor Nyborg 
Gymnasium). 
 
Aftagerpanelet efterspurgte statistikker over vore færdige kandidater. 
 
Diskussion om, hvad aftagerpanelet kan give: 
- praktikpladser 
- feedback på formuleringer i kompetencebeskrivelserne – hvordan opfattes de af 

udenforstående? 
- Feedback på deres erfaringer med kandidater fra Humaniora. 

 
Det er nødvendigt med en plan over, hvad der skal tales om og diskuteres med 
aftagerpanelet. Det blev besluttet, at vi skal holde et aftenmøde. 
 
Der er oprettet et grupperum for aftagerpanelet, hvor Ea, Joel og Morten har 
adgang. 
 

5.2 Morten: 2 nye kandidatuddannelser er sendt af sted, hhv. Minoritetsstudier og 
Centralasienstudier. Vedlagt er et støttebrev fra SN. Morten distribuerer de nye 
studieordninger til nævnet. 

 
5.3 Morten: 7 Tilvalgsordninger mangler endelig godkendelse. Det kan ikke nås inden 

den 4/10, hvor de skulle være blevet godkendt af Akademisk Råd.  
 

5.4 Morten: Akkrediteringsnævnet: Navnet ”Grækenlandsstudier” kan ikke akkrediteres. 
 

6. Punktet udgik. 
 

7. Meddelelser fra råd og udvalg 
Rikke fortalte om Fællesfagrådsmødet: 
7.1 Bred deltagelse – bortset fra Østeuropæisk Afdeling. 
7.2 Det er vigtigt, at der altid er 1 studenterrepræsentant fra SN med. 



 

 4 

7.3 Referatet fra fællesfagrådsmødet kan findes ?? 
7.4 Næste møde er den 23/10 på Religion. 

 
8. KA-studieordninger 
Vi er lidt bagud i forhold til køreplanen. Der skal afholdes et stormøde for alle undervisere – 
studerende er også velkomne. Formålet med mødet er at orientere om de nye ordninger. 
Det ville være en fordel, hvis Sidsel Rendrup eller Christian Stenby kunne deltage også. 
Mødedatoen fastsættes til den 5. oktober kl. 13. Ann Neumann skal indkalde til mødet. 
 
De studerende fra religion er allerede på forkant og har bedt om et opstartsmøde med 
underviserne den 3. oktober. 
 
9. Prioriteringsliste af undervisning næste år. 
9.1 Morten foreslår, at vi tager udgangspunkt i modellen krav-sædvane-behov-luksus. 

Det diskuteres, hvorvidt fagene skal lave prioriterede lister, men beslutningen bliver 
at gøre som sidste år. Ulla mener, at det er dårligt for fagene at skære ind til benet 
på forhånd. Det enkelte fag skal ikke selv tage ansvaret for nedskæringer – det skal 
ledelsen og SN. 

9.1.1 Der er frist for tilbagemelding fra fagene den 1. november 2007. De færdige 
skemaer skal ligge fast senest 15. januar 2007. 

9.2 Institutlederen vil lave en prioriteret liste over ansættelser på ToRS, fordi han skal 
betale alt fra 1. januar 2008. 

9.2.1 Dette vil medføre en række problematikker, f.eks. faste lærere overfor løstansatte 
lærere. SN vil tilstræbe at have en fast holdning. 

 
Det er nævnets klare opfattelse, at studievejledningen også skal prioriteres højt, selv om 
institutlederen ikke har givet udtryk for samme prioritering.  

 
10. Faggrupperne i SN – hvor er nærorientalsk arkæologi? Herunder også 

suppleant situationen. 
Situationen omkring Unas faglige mandat i SN blev kort diskuteret. Som det ser ud nu, 
fortsætter mandatet til næste valgperiode, hvor det vil blive taget op igen. 
 

11. Institutkontrakten – har udvalget holdt møde? 
Nej, men der afholdes møde i næste uge. 

 
12. Evt. 

Intet. 
 


