
Dagsorden for ToRS aftagerpanel – Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 
 
Referat 
Tirsdag den 21. marts 2012 kl. 9.30-11.00.  
 
Deltagere: Jesper Schou (Billetkontoret), Janne Laursen (Dansk-Jødisk Museum), Charlotte Rønhof (DI), 
Morten Thomsen Højsgaard (Dansk Bibelselskab), Annemette Rahbæk Warburg(Kulturarvsstyrelsen) 
 
ToRS: Morten Warmind (studieleder), Ulla Prien (Studienævnsformand), Dorthe Rozalia Horup (AC-
vejleder), Bente Kristiansen (konsulent) – referent 
 
Afbud: Jan Thrane (gymnasierektor), Darriann Riber (UM), Jan Ertmann Karlsen (FL Schmidt) 
   
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat 29.11. 2011.  
Navne-korrektioner, ellers godkendt. (rundsendt på forhånd)  
 
3. Kort præsentation af Bente Kristiansen 
ToRS har fået en ny medarbejder pr. 1. marts, Bente Kristiansen. Bente er kommet til ToRS i forbindelse 
med decentralisering af opgaver fra Fakultetsserservice. Som skrivekonsulent arbejdede hun med 
studerendes opgaveskrivning, på ToRS skal hun bl.a. arbejde med akkreditering og brobygning, og 
overtager i den forbindelse Dorthes funktioner i forhold til aftagerpanelet.  Dorthe vil fortsat deltage i 
panelets møder som observatør af hensyn til opgaverne i forbindelse med praktik, karriere og udslusning.  
 
4. Studenterarrangement forår m. praktik som tema - form og dato  
Dorthe og Morten Højsgaard orienterede om de foreløbige planer for arrangementet: Der bliver inviteret 
praktikanter fra Politiet, Sundhedsvidenskab og Dansk Bibelselskab, og evt. et sted mere. Annemette 
Rahbæk foreslog at også GEUS skulle repræsenteres. Desuden skal 3-4 praktikværter (medlemmer af 
aftagerpanelet)  inviteres, og evt. en fra DI.  
 
Dorthe sender en doodle med henblik på at finde en dato for arrangementet i perioden 10.-20. maj. 
Universitetsavisen m.fl. vil blive kontaktet med henblik på omtale. 
 
5. Status på akkrediteringsprocessen fra tidligere i år samt aftale om fremtidige processer 
Status: Morten Warmind orienterede om at akkrediteringen af uddannelserne i religionssociologi og 
islamiske studier er blevet standset af UI (der nu erstatter UBST). Dette nye råd har stillet spørgsmål ved 
ACE Danmarks afgørelser, bl.a. ønskes en systematisk indsamling af oplysninger vedr. alumnernes 
erfaringer og kontakt med flere aftagere end aftagerpanelet. Der vil derfor blive udarbejdet spørgeskemaer 
eller andre former for systematiske erfaringsopsamlinger, og det vil blive koordineret med Fakultetets nye 
centralt styrede erfaringsopsamling og dokumentation for ansættelsessteder. Morten Warmind påpegede 
at der i høj grad er tale om systematisering af eksisterende praksis.  
 
Der blev stillet forslag om at praktikanter fra henh. religionssociologi og fx statskundskab kunne forestå en 
undersøgelse af kandidaternes ansættelser. 
 
Annemette Rahbæk præsenterede et udkast til koncept for akkreditering af nye uddannelser ved ToRS. 
Anenmette påpegede nødvendigheden af at forholde sig til aktuelle globale tendenser, ikke mindst at 
ToRS-områderne er præget af såvel kraftig økonomisk vækst som konflikter og præsenterede tre centrale 
punkter i en vurdering af behovet for en uddannelse:  



 
1. Den overordnede globale og nationale kontekst kan belyses: 

a. dels af internationale makroanalyser fra fx IMF, Verdensbanken, UNDP, World Economic 
Outlook  

b.  dels af mere sektor-orienterede analyser indenfor sikkerhed, erhverv, økonomi, kultur m.m. 
De relevante undersøgelser og analyser er tilgængelige, arbejdet ligger i at udvælge de mest 
relevante, her kan bl.a. DI og Udenrigsministeriet være behjælpelige. 

 
2. De specifikke danske kompetencer/behov omfatter:  

a. omfanget af erhvervsaktivitet som kan afdækkes gennem relevante aktører, bl.a. DI og UM; 
evt. også spørgeskemaer eller lign. til et mindre antal virksomheder – med opmærksomhed 
på uddannelserne og evt. praktiksteder som sidegevinst 

b. forskningstraditionen og dens styrker (særlige samlinger, projekter etc.) ligger ToRS inde med 
 

3. De konkrete kompetencer:  
med afsæt i afdækningen af de specifikke danske kompetencer og behov undersøges hvilke 
konkrete og generelle behov for kandidaternes kompetencer, aftagerne har.  

 
Det blev foreslået at også dette analysearbejde kunne udføres af praktikanter.  
 
Der var meget stor tilfredshed med oplægget, det blev nævnt at samme model ville kunne bruges også på 
andre institutter.   
 
Balancen mellem på den ene side statistisk at kunne påvise et behov for uddannelserne og på den anden 
side at behov først viser sig efter at de er blevet italesat. 
 
Behovet for konkrete kompetencer blev drøftet, bl.a. forhandlingskompetence og kompetencer til at bygge 
bro mellem forskellige ”verdener”, fx universitetet og andre verdener og mellem forskellige kulturer.  
 
 
6. Humanistiske kompetencer 
Det udsendte materiale blev kort kommenteret i forlængelse i tidligere punkt. 
 
 
7. Næste mødedato – iflg. årshjulet uge 34 (eller 35) 
Næste møde er det årlige temamøde. Der var stor enighed om Asien som tema. Morten vil bede Denise 
Gimpel give sit bud på det bedste inden for Kina-forskning. 
 
Bente udsender doodle vedr. dato i uge 34. 
 
8. Evt. 
Intet til evt. 


