
Fagudvalgets generalforsamling 9. september 2019 

Navnerunde: 15:00-15:10 

Asta: 7. semester Cecilie: 7. semester Victor: 9. Semester Jason: 7. semester 

Formelle ting: 15:10-16:00 

1) Godkendelse af dagsorden 

o Den ser fin ud 

2) Nyheder fra de højere magter: 

o SN og UN 

▪ Der er kommet nye retningslinjer for evalueringer og en formel procedure 

• Det har været grænseoverskridende at gennemgå kritik foran underviseren 

▪ Hvis man vil søge penge på UN-niveau skal man søge hos afdelingslederen 

▪ Der er grotesk uprofessionelle fejl i studieordningerne 

• I 2014 er der også i japansk Samfund:emneomåde beskrevet ” Der opgives 

pensum af et nærmere angivet omfang, heraf et nærmere angivet omfang 

sider på japansk.” 

• Vi tænker på at gå de nye studieordninger igennem til næste 

fagudvalgsmøde (10/10.2019) 

▪ SN: Der var bøvl med IT-systemet i år med nye optagne, så det skal vi lige informere 

studielederen på SN om 

▪ Forlænget retskrav – det kommer på facebook 

• Det står meget specifikt formuleret i det brev, staten sendte ud alt for sent 

3) Afstemninger 

o Vi går kommunistvejen og har stemt et delt formandskab ind 

4) Høringer 

o Titler på nye tilvalg d. 10 

▪ Jason og Victor deltager 

▪ Vi har 5 tilvalg på afdelingen 

o Studieordning på kønsstudier d. 16. september (tilmelding senest d. 12. september) 

▪ Vi tilmelder os selv inden, hvis vi har lyst til det 

5) Artsrådsmøde d. 17. september kl. 17:15-21:00 

o Ja 

▪ Se næste punkt 

6) Klager 

o Opdatering på Intern Censur 

▪ Det er egentlig ikke helt unormalt andre steder, men det er stadig ikke særlig godt, 

at man ikke får en second opinion 

• Det er får dårligt, at det ikke er klart formuleret 

• Intern censur med eksaminator som censor er det samme som ingen 

censur 

▪ Vi kan klage om det, hvilket vi også burde gøre 

▪ Vi vil informere om det på fagudvalgets side 

o Læseplaner bliver lagt ud for sent – det vil vi spørge om til UN og måske SN 

 



Aktiviteter: 16:00-16:50 

7) Opfølgning på vores projekter 

o Vores gamle to-do liste 

▪ Den fik vi klaret rimelig godt 

o Semesterplanen 

▪ Uddelegering af arbejde 

• Brætspilscafé 

o Asta og Victor har styr på det 

• Ekskursioner 

o Ikke rigtig 

o Koncerter 

▪ Russisk band på Tape 

• Man kan snakke med kunstnerne efter 

▪ Vi kan nå ud i god tid 

• Film 

o Samme som med koncerter 

• Studenteroplæg – første gang i slut oktober eller en gang midt i november 

o Vi har deadline til at finde en til næste møde 

▪ Nye projekter der kan tilføjes 

• Dét, skal vi nok ikke lige gøre det næste stykke tid 

• Vi skal have en del nye mennesker ind 

o Vi kan prøve at rekruttere folk i klasseværelset 

▪ Studenterpræsentationer 

• Vi har en fra Kinastudier 

o Vi skal finde to mere til oktober 

o Studenterblad 

▪ Det er ret svært at få oppe at køre 

o Økonomi 

▪ Jeg sender ud med bonner 

Evt. 16:50-17:00 

8) Vi holder hastemøde mandag d. 23.  samme tid ca. samme sted 

o Vi aftaler fordelingen og laver talepapir 

9) Plakater med mødedatoer skal laves 

o Victor laver plakat 

10) Slagtehal 3 film – vi vil ind og se Singham 


