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Til stede:
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion,
studieleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Margaret Mehl (VIPAsienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Björklund Larsen (Studerende, Østeuropa, næstformand), Sari Saadi (Studerende, Religion), Jonas
A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Christian Lykke (Studerende, Asien),
Alex K. Tonnesen (sekretær)
Fraværende: Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag)
Dagsorden:
1) Formalia
a. Godkendelse af dagsorden.
b. Godkendelse af referat.
c. Opfølgning.
2) Meddelelser
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP)
i. Postmødeafgjorte sager
b. Nævnsmedlemmer.
c. Studieleder Morten Warmind (MW)

3) Fortsatte drøftelser om 12-timers-undervisnings-ugen nu og i
fremtiden
4) Undervisningsevaluering
5) Vedtagelse af faglig hensigtserklæring vedr. 4 nye studieelementer
der ønskes tilføjet Komparative Kulturstudiers studieordninger
hurtigst muligt
6) Invitation fra rektor til dialogmøde
7) Turnusplan 2013-2016 suspenderet fra og med runde 2014-1
8) Opdateret udgave af skabelonen til institutternes årlige
kvalitetssikringsredegørelser
9) Fastlæggelse af sidste studienævnsmøde i forårssemesteret 2013:
Enten 12. eller 26. juni
10) Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. nye 2015-studieordninger
11) Godkendelse af nye studieordning: Tyrkisk tilvalg.
12) Evt.
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 17. april 2013 blev godkendt
med enkelt ændringer.

Ad 1.c.) UP orienterede om et afholdt møde vedr. Åbent Universitet. UP
orienterede endvidere om den studienævnsvedtagelse vedrørende
bedømmelsen ikke-bestået eller udeblevet ved visse eksaminer, der nu
ligger under: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/
nærmere bestemt som:
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagel
se_vedr_rende_bed_mmelsen_ikkebest_et_eller_udeblevet_ved_visse_eksaminer.doc/.

Ad 2.a.) UP meddelte at høringssvaret vedr. SU fra hele Københavns
Universitet, som studienævnet har bidraget til, nu foreligger og er blevet
offentliggjort. Drøftelser fandt sted om høringssvaret. UP meddelte
endvidere at eksamensmæssigt kører det de fleste steder fint, dog er der
vanskeligheder på tværkultur, minoritetsstudier og komparativ kultur, som
er ved at blive løst.
MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle
postmødeafgjorte sager.

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte om at hun havde deltaget i et
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fælles-fagrådsmøde på ToRS. Lars Højer meddelte at der havde været tvivl
om opgavesproget i en skriftlig hjemmeopgave der iflg. studieordningen må
skrives på dansk eller engelsk. Margaret Mehl meddelte at hun tager til
Japan i perioden juli til december 2013, og at hun vil forsøge at finde en
suppleant til studienævnet.

Ad 2.c.) UP meddelte i sin egenskab af studieleder, at der arbejdes på et
dokument der specificerer hvem af de to studieledere der gør hvad, hvordan
det gøres og hvilke gråzoner der bliver.

Ad 3) MW redegjorde for et rundsendt dokument (et idékatalog) vedr. 12timers-undervisnings-ugen som han havde udarbejdet. Udover dette er en
opgørelse over undervisningen på de enkelte fag også blevet foretaget i et
andet dokument, der ikke var færdig endnu. Der er på nogle holdfag små eller ingen problemer, mens der på nogle småfag er større problemer med at
nå op på de 12 ugentlige timers undervisning i bestemte semestre i løbet af
deres BA-uddannelser.
Der blev spurgt til indfasningen, hvortil MW anførte at den ikke ligger fast,
da der både er rundsendt et dokument hvori indfasningen er langsom og
fleksibel, mens den ifølge andre kilder vil blive hastigere og mere rigid.
Spørgsmålet om hvorvidt småfagene overhovedet er omfattet af 12-timerskravet, samt hvorledes indpasningen af tilvalgsfagene i kravet skal finde
sted, blev også drøftet, da der også på disse felter stadig foreligger uklarhed
samt utilfredshed.
Det blev oplyst at også på andre institutter på Det Humanistiske Fakultet er
der utilfredshed at spore på området.
MW anførte at det ikke forholder sig sådan at der nødvendigvis skal være
studieordningsrelaterede eller studieordningsbetingede aktiviteter i alle disse
12 timer, dvs. fx vejledning og eksempelvis filmklubber (under forudsætning af at der er en ansat lærer til stede under filmfremvisningen) kan tælles
med i de 12 timer, og de studerende skal ikke nødvendiges tvinges til at deltage i alle 12 timer ugentligt.
Det blev anført at det meget vel kan tænkes, at hvis man opgraderer mængden af undervisning på givne kurser, så risikeres det at antallet af kurser
samlet set må skæres ned, fordi mængden af undervisning der kan skaffes til
veje er nogenlunde stabil og svær at udvide, hvorfor den evt. må samles på
færre kurser med flere studerende og mere undervisning, frem for som nu
flere (forskellige) kurser med færre studerende og mindre undervisning på
hvert enkelt kursus.
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Emner som anvendelsen af studenterinstruktorer (typisk KA-studerende), og
12-timers-kravet skal tænkes ind i udarbejdelsen af de nye 2015 BAstudieordninger. Der blev drøftet forskellige problemstillinger i forbindelse
med 12-timers ugen, bl.a. at sprogundervisningen generelt har et større omfang end realiaundervisningen på fagene, økonomien og muligheden for at
ansætte undervisningskræfter til at leve op til 12-timers-undervisnings-ugekravet. Endvidere blev der talt om hvilke kontrol- og sanktionsinstanser/mekanismer der vil blive (hvor Arcanic (kurser.ku.dk) formodentlig vil
blive den væsentligste kontrolmekanisme, mens sanktionsmekanismer ved
manglende opfyldelse af kravet ikke kendes), og om kravet evt. vil blive
opgjort over et helt år, således at fx mindre undervisning på et 4. semester
kan kompenseres med mere på et 3. semester på en given BA-uddannelse.
Studienævnet lagde op til erfaringsudveksling med de øvrige institutter, og
det blev vedtaget at studienævnets medlemmer inden næste møde samler
idéer ind fra kollegaer fra deres områder til gode forslag til den øgede undervisning i forbindelse med 12-timers ugen.
MW vil færdiggøre og rundsende opgørelsen vedr. undervisningsomfanget
på de enkelte fag, fx i forbindelse med efterfølgende studienævnsmøde, og
han modtager endvidere stadig gerne flere idéer til idékataloget.

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes undervisningsevalueringsrapporten vedr.
undervisningen i efterårssemesteret 2012 nu ligger på:
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/ nærmere
bestemt som:
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Evalueringsr
apport_efter_ret_2012.pdf/.
Evalueringsarbejdet er stadigt stigende i omfang, bl.a. som følge af at der
kommer flere og flere studerende og at der skal udarbejdes både en rapport
til offentliggørelse på hjemmesiden, samt en intern bagvedliggende mere
detaljeret rapport, hvilket sidste UP evt. vil rundsende besked om på
relevant facon. Arbejdet i evalueringsudvalget er således ganske
omfattende. Det er der søgt udvirket løsninger på, og UP har udarbejdet og
rundsendt et forslag til studentermedhjælperansættelse til de
studenterrepræsentanter fra studienævnet der indgår i studienævnets
evalueringsudvalg.
Drøftelser fandt sted, bl.a. vedrørende klarheden af de i rapporten anvendte
termer, hvordan den interne bagvedliggende rapport (der handler om
specifikke kurser og specifikke undervisere) kan eller bør anvendes, om
evalueringsskemaerne evt. bør opdateres, hvordan arbejdet med
undervisningsevalueringen for forårssemesteret 2013 bør finde sted, om det
kan indgå i årshjulet, samt vedrørende andre beslægtede emner.
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Studienævnet vedtog forslaget om at søge at opnå
studentermedhjælperansættelse til de studenterrepræsentanter fra
studienævnet der indgår i studienævnets evalueringsudvalg, hvilket UP vil
gå videre med.
Sammensætningen af studienævnets evalueringsudvalg vedrørende
undervisningsevalueringen for forårssemesteret 2013 blev drøftet, men ikke
afklaret.

Ad 5) Studienævnet vedtog faglig hensigtserklæring om at 4 nye
studieelementer, der skal aflægges eksamen i på baggrund af det kommende
kursus ”Statistik for Humanister” og ønskes tilføjet Komparative
Kulturstudiers studieordninger, findes fagligt hensigtsmæssige, og ønskes
vedtaget som studieordningsændringer når der bliver mulighed herfor.

Ad 6) UP orienterede om en invitation fra rektor til dialogmøder der finder
sted den 30/5 kl. 10-12 og den 31/5 kl. 9-11.

Ad 7) UP orienterede om det forhold at i forbindelse med ACEakkrediteringen, så er turnusplan 2013-2016 suspenderet fra og med runde
2014-1, grundet overgangen til institutionsakkreditering, hvorved nogle
pågående akkrediteringsprocesser på ToRS synes bragt til stilstand.

Ad 8) UP orienterede om den opdaterede udgave af skabelonen til
institutternes årlige kvalitetssikringsredegørelser, der nu ligger på:
http://uddannelsesstrategi.hum.ku.dk/kvalitetssikring/maaling/ nærmere
bestemt som:
http://uddannelsesstrategi.hum.ku.dk/kvalitetssikring/maaling/arbejdsredska
ber/Skabelon_til_institutternes_kvalitetssikringsredeg_relse_revideret_april
_2013.doc/

Ad 9) Studienævnet vedtog at fastsatte 26. juni 2013 som sidste mødedag i
forårssemesteret 2013.

Ad 10) UP redegjorde for hvorledes der skal udarbejdes nye BA 2015studieordnigner, samt tilhørende nye BA-tilvalgsstudieordninger på ToRS.
UP redegjorde for det rundsendte forslag til arbejdsplan, og anført at hun
evt. vil rundsende den skabelon der formodentlig skal anvendes til de nye
studieordninger.
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Studienævnet vedtog at udpege foreløbigt Thea Björklund Larsen, MW og
UP som medlemmer af den arbejdsgruppe der blev nedsat vedr. de nye
2015-studieordninger, og der blev åbnet for at flere medlemmer evt.
efterfølgende kan træde ind i udvalget.
UP vil endvidere undersøge hvorvidt tilvalgsfag uden tilknytning til en BAuddannelse, også skal lave nye 2015 BA-tilvalgsstudieordninger.
Planen er at arbejdsgruppen skal udarbejde en ramme for, hvordan
studieordningerne og tilvalgsstudieordningerne skal se ud på ToRS,
herunder bl.a. vedr. eksamensformer.

Ad 11) Studienævnet vedtog den foreliggende ”Studieordning for tilvalget
på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen”. Evt. yderligere
kommentarer kan sendes til UP.

Ad 12) Intet.
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