
Referat av Studienevnsmøte 31.05.07 
 
Tilstede: Joel Nordborg Nielsen, Margaret Mehl, Ida Marie Vammen, Morten 
Warmind, Una Canger. Rikke Petersen og Pia Roe. 
Dennis Vendeltorp, Alice Yang, Stine Skov og Ea Feldtorp deltog som 
observatører og konsulenter. 
 
 
Afbud fra Ulla Prien. 
 
1. Referent: Kristine 
 
2. Dagsorden ble godkjent med følgende ekstra punkter: punkt 8. 
godkjennelse av forretningsorden, punkt 9. Koreastudiers fremtid, punkt 10. 
Prodekanens besøk, punkt 11. Godkjennelse av Religions tilvalgsordning, 12. 
Eventuelt. 
 
3. Referat fra forrige gang mangler. (Plasseringen av referatet skal være på 
møtet det ble godkjent på). 
 
4. Saker. 
Hastesak 411: skal avklares til neste gang, pga. formulering i studieordning. 
Ok, men trenger en dispensasjon på at det er bilag. 
Sak 351 tar studieleder seg av. 
Sak 378 er OK, men trenger prøve. 
Sak 384 og 385 gis til studieleder for å undersøkes. 
Sak 387 var godkjent på tidligere møte, men ble tatt opp til orientering om 
besluttning. 
Sak 393 skal skrive en oppgave. 
Sak 398 og 399: Sendes til fakultetet siden det er tilvalg, men finner det OK å 
lage ekstra eksamen, som ønskes. 
Sak 402 OK, men forutsetter___ 
Sak 404 er ikke studienevnets. 
Sak 408 OK fra studienevnets side, men skal undersøkes med 
eksamensadm. 
Sak 413 Latin ble ikke godkjent, men søker kan bruke sitt morsmål istedet. 
Søker kan ikke bruke sin oppgave fra fransk som BA prosjekt hos Religion. 
Sak 377, 390, 406, 409, 412 ble godkjent uten spesielle krav. 
 
5. Tilvalgsordningsstatus 
Tilvalgsordningene skal snart være ferdige, og deres status må derfor 
undersøkes både hos oss, og hos fakultetet, da Indiansk mangler å få svar. 
Religions tilvalgsordning er "ferdig". 
 
6. Evalueringer 
Studieleder har laget et brev som på vegne av studienevnet skulle sendes ut, 
men studienevnet mente der var mangler ved brevet. Det ble derfor foreslått å 
gjøre brevet kortere, mer kontret og ta med midtveisevalueringene. Brevet vil 
derfor bli revidert.¨ 
 



7. KA - ordningene 
Et utvalg bestående av Ulla Prien, Morten Warmind, Ida Marie Vammen og 
Kristine Vinje Haukaas ble satt sammen for å se nærmere på KA ordningene. 
 
8. Forretningsorden 
Godkjent, når de siste skrivefeil er rettet, og sendes så til rette vedkommende. 
 
9. Koreastudiers fremtid 
Punkt til neste møte. 
 
10. Prodekanens besøk 
Prodekanen for undervisning Hanne Løngren kommer til neste 
studienevnsmøte. 
 
11. Godkjennelse av Religionstilvalgsordning 
Religionstilvalgsordning ble godkjent av studienevnet. 
 
12. Eventuelt 
Ingenting. 


