
Referat af Studienævnsmøde den 30/10 2008 kl. 13 til 14:30 
 
Til stede: Claus V. Pedersen (konst. vicestudieleder), Pia Johansen, Ulla Prien, 
Margaret Mehl, Niklas Nisbeth (suppl. CNA), Susanne Årdh Jensen, Jens Lange, 
Dorthe Horup (AC-vejleder) Signe Hubbard og Annemette Have (Studievejledere) 
 
Delvis til stede: Morten Warmind (Studieleder) 
 
Fraværende med afbud: Susanne Kerner og Julie Reventlow 
 
 
Studielederen havde jetlag og bad derfor vicestudielederen om at lede mødet. Han 
tilbød sig som referent og lovede at holde sig tilbage. Det kunne han dog ikke holde. 
 
1. Dagsorden godkendt 
 
Referat godkendt 
 
2. Meddelelser 
Vicestudielederen orienterede: 
Udvalget til brede BA-ordninger: 
Frank Sejersen er på grund af sin administrative tæft, store erfaring med at lave 
uddannelser og sine gode råd med i udvalget til studieordningernes samordning på 
sidelinjen, 
Udvalget mødtes i tirsdags. Claus mødte op med fem brede. Stor nervøsitet på fagene 
over at man ville forsvinde i mængden. Man forbliver efter det nu oplyste i KOT, så 
der er muligvis ingen grund til nervøsitet. 
Claus var til møde hos dekanen med en femstrenget og en enstrenget model. 
Den enstrengede kan ikke akkrediteres, så den er irrelevant. 
Man er nu landet på en firstrenget model, som muligvis virker. 
 
Asien, Mellemøsten, Østeuropa, Religion m.v. 
 
Der er enighed om en mulighed for at dette kan holde. 
Fælleselementer er en nødvendighed på bekostning af de nationale historier. 
Større hold kan give flere lærerkræfter til KA-undervisning. 
Studienævnet tog oplysningerne til efterretning i en positiv ånd. Man er glade for det 
store arbejde der er gjort på meget kort tid. 
 
Orientering fra Dorthe om det fælles fagrådslokale, der oprettes i ”Grækerbaren” der 
også skal bruges som SLYNG-redaktionslokale og et stormøde med de studerende 
den 27. november fra 15:30. 
 
2. Sager 
En studerende fra CNA er midt i praktikforløb i Amman og kan ikke skrive rapport. 
Der kan dispenseres af hensyn til de særlige forhold 
 
En studerende ønsker at rækkefølgen af eksamen bliver ændret. Hvis hun har bestået 
de krævede 120 ECTS er det ok 
 



En studerende ønsker udsættelse af afleveringsfrist på baggrund af en pilgrimsrejse til 
Mekka. Da det er uopsætteligt og uforanderligt og dermed en særlig omstændighed, 
kan det berettige en udsættelse. 
 
En underviser er i Berlin ved afleveringsfrist. Derfor en kollektiv ansøgning om 
udsættelse. De to elementer er faldet bort ved de nye frister. Om element nummer 2. 
Den særlige omstændighed gør det rimeligt at dispensere så den 19 ændres til den 22. 
 
En studerede ønsker udsættelse. Der er en prøve som skal komme fra Risø og dette er 
en særlig omstændighed. 
 
En studerende får et afslag på ekstern vejleder, da der er fastansatte på faget som kan 
vejlede hende. 
 
En studerende får afslag til brug af computer og henvises til studievejledningen 
 
En studerede får lov til at ændre sit studieelement så det passer til undervisningen. 
 
En studerende søger om udsættelse samt om ekstra forberedelsestid. Kronisk sygdom 
dokumenteret ved lægeerklæring er en særlig omstændighed, der kan give udsættelse. 
Den ekstra forberedelsestid må aftales med faglærer. Studielederen vil finde ud af, 
hvordan de officielle rammer er. 
 
SL skal kommentere censorrapporten fra Nærorientalsk Arkæologi 
 
En studerende ønsker udsættelse med praktikrapport pga. at praktikforløbet ikke er 
færdigt. Det er en særlig omstændighed, der gør det rimeligt. 
 
En underviser ansøger om udsættelse på vegne af 2 hold. Punkt 3 falder bort på grund 
af særregler for Carsten Niebuhr. Der gør sig ingen særlige omstændigheder gældende 
med hensyn til de øvrige punkter og derfor bliver det et afslag. 
 
3. Evt.  
Nogle vil gerne læse den gymnasierettede kinesiske retning. Den bliver gældende fra 
næste semester. Denise Gimpel og Margaret Mehl laver ordningen færdig. 
 
 


