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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
  

2. Godkendelse af referat 
Referatet af 16. august 2007 blev godkendt 
 

3. Personsager 
Der var ingen personsager til behandling. De fagspecifikke sager, der er kommet til 
Studienævnet siden sidste møde, er blevet behandlet på fagene og efterfulgt godkendt 
af Morten Warmind. De resterende sager er blevet behandlet af Morten Warmind og 
Annemarie Hede-Andersen. 
 

4. Status på sagsbehandlingen 
Morten Warmind gjorde rede for det administrative arbejde omkring behandlingen af 
personsager. Især i forbindelse med eksamenstilmeldingen har studieadministrationen 
været voldsomt overbebyrdet. 
 
Det er på denne baggrund Studienævnets ønske, at der i spidsbelastningsperioderne 
ansættes en studentermedhjælper til at assistere Annemarie Hede-Andersen. 
 

5. Reeksamination 
Margeret Mehl gav på vegne af Afdeling for Asienstudier udtryk for stor utilfredshed 
med den manglende information til afdelingen i forbindelse med indførelsen af 



 
reeksaminationer på det Humanistiske Fakultet. Det er Margaret Mehl og afdelingens 
opfattelse, at reeksaminationerne rent praktisk ikke kan lade sig gøre. 
 
Morten Warmind oplyste, at de på Eksamenskontoret er opmærksomme på de 
problemer, der kan opstå med indførelsen af reeksaminationer, men at de ikke havde 
forudset en sådan ekstrabyrde. 
 
Såvel Fakultetet som ToRS har givet udtryk for, at de vil sikre en bedre arbejdsgang 
fremover. 
  

6. Kandidatstudieordningerne – nyt fra standardiseringsudvalget 
Ulla Prien redegjorde for standardiseringsudvalgets arbejde. Udvalget følger 
Studienævnets køreplan og har afholdt to møder. Onsdag den 5. september mødes 
udvalget med Sissel Rendrup Johansen og Christian Stenby fra Studiekontoret for at få 
besvaret nogle spørgsmål, der er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af 
studieordningerne. Standardiseringsudvalget vil udarbejde et mere overskueligt skema, 
end det der er i Volapyk-skabelonen. Dette skema kan fagene tage udgangspunkt i når 
de skal udarbejde kandidatstudieordningerne.  
 
Endvidere blev notatet fra Studiekontoret vedrørende Kandidatstudieordningerne 
diskuteret. Studienævnet overvejede bl.a. hvilke sprogkrav, der skal være til de 
studerende, der søger optagelse på kandidatniveau, hvilke muligheder for optagelse der 
skal være for studerende med en bachelorgrad fra udlandet, samt hvordan eventuelle 
propædeutiske sprog fra bacheloruddannelserne kan inddrages i 
kandidatstudieordningerne. 
  

7. Praksis for VIP suppleanter 
Afdelingen for Asienstudier mangler en VIP-suppleant. Jan-Ulrich Sobisch har udtrykt 
ønske om at være suppleant og Studienævnet indstiller derfor til Dekanen, at Jan-Ulrich 
Sobisch vælges som suppleant. 
 
Under samme punkt besluttede Studienævnet, at alle nævnets suppleanter bør være 
medlemmer af nævnets mødeforum. Suppleanterne skal derfor kontakte Tina Ulvø, så 
de kan blive inviteret til at være medlemmer. Samtidig henstiller Studienævnet til alle 
sine medlemmer at sørger for, at en suppleant indkaldes til de møder, hvor de selv ikke 
kan deltage.   
 

8. Studiestart 
Under punktet blev såvel optagelsen af nye studerende som ansættelsen af undervisere 
diskuteret. 
 
Morten Warmind informerede om studiestart. Morten udtrykte tilfredshed med 
tutorernes arbejde.  
 
Vedrørende ansættelserne af undervisere forklarede Morten, at det sene overblik over 
rammerne for budgettet beklageligvis først gjorde det muligt at ansætte undervisere i 
august. 
 

http://tors.ku.dk/ansatte/?obvius_proxy_url=http://isis.ku.dk/isis/scripts/personv1/xml_person.aspx%3Forgid%3D28557%26listning%3Dhierakisk%26ekstratitel%3D%25xbetegnelse%3D%26oh%3DAnsatte%26personXSLT%3Dhttp://www1.hum.ku.dk/xslt/person.xslt%26publXSLT%3D%26proxy%3Dhttp://tors.ku.dk/ansatte/%26xbetegnelse%3D%26agrad%3D%26arbejde%3D%26vipliste%3D1%26tapliste%3D1%26andreMedarbejdere%3D1%26henteP%3D%26myresti%3D%26funktionsmail%3D%26tstand%3Dforsker%26gstand%3Dforsker%26url%3Dhttp://www1.hum.ku.dk/xslt/person.
http://tors.ku.dk/ansatte/?obvius_proxy_url=http://isis.ku.dk/isis/scripts/personv1/xml_person.aspx%3Forgid%3D28557%26listning%3Dhierakisk%26ekstratitel%3D%25xbetegnelse%3D%26oh%3DAnsatte%26personXSLT%3Dhttp://www1.hum.ku.dk/xslt/person.xslt%26publXSLT%3D%26proxy%3Dhttp://tors.ku.dk/ansatte/%26xbetegnelse%3D%26agrad%3D%26arbejde%3D%26vipliste%3D1%26tapliste%3D1%26andreMedarbejdere%3D1%26henteP%3D%26myresti%3D%26funktionsmail%3D%26tstand%3Dforsker%26gstand%3Dforsker%26url%3Dhttp://www1.hum.ku.dk/xslt/person.


 
Desværre er der fortsat lidt usikkerhed omkring ansættelserne på Asienstudier og 
Margaret Mehl bad derfor Morten sende en mail til alle de nye undervisere, så de ved, 
at de er ansatte, selvom kontrakterne fortsat ikke ligger klar. Dette lovede Morten at 
gøre og understregede samtidig, at ingen undervisere vil komme til at arbejde uden løn 
– naturligvis. 
 
Yoichi Nagashima har indbudt til medarbejdermøde. Morten vil deltale på mødet og 
redegøre for ansættelsesprocessen. 
 

9. Eventuelt 
9.1. Tilvalgskurser og studieordninger 

Flere af instituttets nye tilvalgsordninger er endnu ikke endelig godkendt. De 
manglende ordninger skaber problemer i forbindelse med udbud af og optagelse 
på efterårssemesterets tilvalgskurser. Der er derfor også rod med udbuddet af 
tilvalgskurserne på SIS, hvilket skaber stor forvirring hos de studerende og 
derfor også i studievejledningen. 

 
9.2. Studiestart fortsat 

AC-vejleder Ea Feldfos fortalte kort om studievejledningens arbejde i forbindelse 
med optagelsen af de nye studerende og meldte om et godt samarbejde med 
tutorerne på de enkelte afdelinger. 
 
Ulla Prien kunne i den forbindelse dog berette, at underviser på hebraisk Carmit 
Romano-Hvid, har udtrykt ønske om et øget samarbejde med tutorerne under 
studiestarten. Dette vil blive givet videre til kommende tutorer.  
  

9.3. Sidefagsordning på arabisk 
Ulla Prien arbejder på en sidefagsordning til arabiskuddannelsen. Når arbejdet er 
afsluttet, vil ordningen blive sendt rundt til nævnet til godkendelse. 
 

9.4. Viden om uddannelser i Mellemøsten 
En studerende på arabisk har kontaktet Ulla og udtrykt ønske om en højere grad 
af viden deling de studerende imellem, når det kommer til erfaringer med 
studieophold i Mellemøsten. Pt. ligger informationer om alle former for 
udenlandsophold, såvel i som udenfor Mellemøsten, meget spredt på 
afdelingerne/instituttet/fakultetet, og Studienævnet er enige i, at det kunne 
være hensigtsmæssigt, hvis denne viden blev samlet et sted. De internationale 
vejledere på ToRS, Ida Maria Vammen og Annemette Have, deltog i 
diskussionen og vil forsøge at arbejde på en indsamling af viden. 
    

9.5. Absalon 
Der er fortsat lidt opstartsproblemer. 


