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Ordinært studienævnsmøde 1-2012 den 8. februar 2012 
Institut for Kultur og Samfund 
 
 
Til stede: Morten Haugaard Jeppesen, Lene Kühle, Claus Møller Jørgensen, 
Susanne Højlund, Tine Roesen, Annette Skovsted Hansen, Mette Svart Kristi-
ansen, Sune Koch Rønnow (suppleant), Freja Asmussen, Mads Kristiansen, Øj-
vind Arnfred, Louise Hollerup Christensen, Esben Knudsen, Ulrik Lyngs (sup-
pleant) 
Øvrige til stede: Liselotte Malmgart, Marlene Tønnesen, Laura Munk Peter-
sen, Carsten Sestoft (referent), Hanna B.W. Jensen, Kim Jessen, Lena Pradhan, 
Mette Fristrup 
Fraværende med suppleant: Liv Luna Hansen, Christian Joen Jensen  
 
 

REFERAT

Dagsorden (efter modifikation) 
0. Godkendelse af dagsorden og referat af konstituerende møde 
1. Valg af næstformand og evt. stedfortræder 
1a. Præsentation af studieleder Liselotte Malmgart 
2. Forslag til vedtagelse 
 mødeplan  
 forretningsorden 
 elektronisk AULA-forum for studienævnet 

3. UFU-runde - præsentation af uddannelser og projekter for dem 
– bare så vi lige ved, hvem vi er, og hvad vi har med os 
4. Mere diskutable forslag til  
 arbejdsplan  
 årshjul for undervisningstilrettelæggelse (fælles plan foreligger ikke endnu) 
 forretningsorden for UFU'er (er under udformning af dekanatet og kan måske 

udsendes inden mødet) 
5. Proces og frister for studieordningsændringer til ikraftttrædelse 1. september 2012 
6. Indstilling til dekanatet vedr. igangsættelse af akkrediteringsproces for ny kandi-
datuddannelse i Asienstudier (Sydasienstudier) ud fra samme model som 2011-
studieordninger for kandidatuddannelse i Asienstudier (med specialisering i hhv. Ki-
na eller Japanstudier) 
7. Valg af praktikkoordinatorer og internationale koordinatorer 
8. Studienævnets sagsbehandling (det er uklart om dette er et beslutningspunkt – 
planen er et forretningsudvalg, resten er ukendt pt.) 
9. Orienteringspunkter 
10. Eventuelt 
 
 
0. Godkendelse af dagsorden og referat af konstituerende møde 
Punkt 1a blev indføjet, og referatet blev godkendt. 
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1. Valg af næstformand og evt. stedfortræder 
Mads Kristiansen blev valgt til næstformand og Lene Kühle til stedfortræder for for-
manden. Det blev aftalt, at Freja Asmussen træder i stedet for næstformanden, hvis 
nødvendigt.    
 
1a. Præsentation af studieleder Liselotte Malmgart 
Institut for Kultur og Samfunds nye studieleder præsenterede sine planer for at lære 
fagene at kende i den kommende tid. 
 
2. Forslag til vedtagelse 
Mødeplanen og et elektronisk AULA-forum for studienævnet blev vedtaget, mens for-
retningsordenen blev ændret på nogle punkter:  
 § 6 om afgørelse af rutinesager modificeres, hvis sagsbehandlingsprocessen på 

dagsordenens punkt 8 bliver vedtaget  
 'lærere' erstattes af 'VIP-medlemmer' 
 praksis for udsendelse af dagsorden ændres 

Forretningsordenen fremlægges i modificeret form ved næste møde. 
 
3. UFU-runde - præsentation af uddannelser og projekter for dem 
Blandt udfordringerne for uddannelseslederne var: 
 håndtering af praktik 
 tilrettelæggelse af undervisning for efteråret 2012 
 flytninger 
 akkreditering af uddannelser i foråret 2012 
 generationsskifte 
 dækning af udgifter til gravearbejde som del af uddannelse 
 håndtering af uddannelser og tilvalg, som går på tværs af UFU'er, institutter og 

fakulteter 
 frafald på og inden kandidatuddannelser 
 sammenføring af studiestrukturer fra TEO og HUM 
 religionsvidenskabs adskillelse fra Arabisk og Islamstudier 

 
4. Mere diskutable forslag  
Da forretningsordenen for UFU'erne og årshjul for undervisningstilrettelæggelse ikke 
forelå endnu på mødetidspunktet, kunne studienævnet ikke rigtig forholde sig til den 
forelagte arbejdsplan, som har karakter af huskeseddel fra det tidligere HUM-
studielederforum: Der afventes. 
 
5. Proces og frister for studieordningsændringer til ikraftttrædelse 1. sep-
tember 2012 
Formanden fremlagde fristerne, som er 
 15. marts for indsendelse fra studienævnet til studieadministrationen, dvs. dagen 

efter næste studienævnsmøde 
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 20. april videresender studieadministrationen forslagene til dekanatets godken-
delse 

Ønsker om studieordningsændringer indmeldes til studienævnssekretæren inden 
næste studienævnsmøde. 
 
6. Indstilling til dekanatet vedr. igangsættelse af akkrediteringsproces for 
ny kandidatuddannelse i Asienstudier (Sydasienstudier) 
Studienævnet havde ikke noget at indvende mod planerne om igangsættelse af akkre-
diteringsprocessen, men tog ikke stilling til, om processen skulle sigte mod optag i 
2013 eller 2014. 
 
7. Valg af praktikkoordinatorer og internationale koordinatorer 
Punktet førte til en diskussion af grænsen mellem faglig og administrativ stillingtagen 
til praktik og studerendes udlandsophold. Stillingtagen hos uddannelsesledere for-
drede mere information og klare opgavebeskrivelser. 
 
8. Studienævnets sagsbehandling 
Pga. tidsnød blev det fra studieadministrationen udsendte forslag til en model for 
sagsbehandling ikke behandlet. Studienævnet vedtog i stedet at nedsætte et midlerti-
digt udvalg for sagsbehandling bestående af formanden, næstformanden, studielede-
ren og studienævnssekretæren. (Ved senere eftertanke blev det klart, at studieleder 
ikke deltager i sagsbehandling.) 
 
9. Orienteringspunkter 
Studieleder orienterede om oprydning i brugen af digitaliseret materiale til undervis-
ningsbrug. 
 
10. Eventuelt 
Der var ikke noget til punktet. 


