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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  25. FEBRUAR 2011 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: 25. februar 2011 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 387  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 

studieleder), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige 

fag), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Malene Rasmussen (Studerende, Asi-

enstudier), Thea Larsen (Studerende, Østeuropa), Mads Damgaard (Stude-

rende, Religion), Ditte Kannegaard Kvist (Studerende, Øvrige fag), Nanna 

Theilgaard (Studerende, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær). 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

b. Nævnsmedlemmer 

c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Situationen på Åbent Universitet 

4) Elektronisk aflevering 



 

SIDE 2 AF 6 5) Diskussion af svar på Franks oplæg vedr. deltagelse i anden under-

visning 

6) Tanker fra institutlederen om semesterets længde. v/ Morten 

7) Sag fra Minoritetsstudier om studieordningsrettelse 

8) Sag fra Ægyptologi om studieordningsrettelse 

9) Medlemmer af kvote 2 optagelsesudvalget 2011 

10) Ny tilvalgsstudieordning på Øst- og Sydøsteuropastudier 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt, efter at punkt 10 var blevet føjet til på 

anmodning af Pia Johansen. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 9. februar 2011 blev godkendt 

med ændringer.  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der afholdes et møde d. 28. feb. med administratio-

nen og andre, med det formål at fastlægge frister vedr. opgaveaflevering og 

pensum. 

Reeksamen er blevet afviklet tilfredsstillende. Der har dog været mange 

udeblivelser og der bruges meget tid på aktiviteten. De studerende blev af 

MW opfordret til at meddele i deres bagland, at det er meget uhensigtsmæs-

sigt når studerende udebliver fra reeksaminer, da de kræver meget arbejde at 

foranstalte. UP meddelte endvidere at der har været en del studerende der 

ikke har været klar over at der har været reeksamen. Information har stået på 

instituttets hjemmeside, men der er bevidst ikke blevet sendt mail ud, for ik-

ke at skabe forvirring mellem tilmelding til reeksamen og sommereksamen, 

og der er således en problematik med studerende der ikke har været til reek-

samen fordi de ikke har været opmærksomme herpå. Pia Johansen bemær-

kede at der er for kort tid mellem tilmelding og afvikling af reeksaminer. 

MW bemærkede hertil at pga. lovkrav og administrative forhold, er tidsfor-

løbet stramt. Det ville være hensigtsmæssigt med elektronisk karaktergiv-

ning, så registrering og meddelelse af karakterer kan gå hurtigere, hvilket vil 

give mulighed for at forbedre forhold omkring reeksamen. 

Studentersiden anførte at det er vigtigt at der er reeksaminer og at denne 

mulighed ikke bør afskaffes, men mener at karaktersystemets træge veje, 

hvor karakterer først meddeles lang tid efter eksamen, er problematiske. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard fremlagde, på evalueringsudvalgets vegne, ind-

holdet af udvalgets foreløbige rapport, der baserer sig på næsten alle evalue-

ringer. Den foreløbige konklusion, på baggrund af 60-70 kurser, er at evalu-



 

SIDE 3 AF 6 eringerne overvejende er positive. Den endelige rapport vil blive rundsendt, 

og punktet taget op på et senere møde. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han havde været til flere møder på fakultetet og 

det mest interessante der var fremkommet var, at det ved et af dem var ble-

vet meddelt at fakultetet havde besluttet at køre med fuld elektronisk afleve-

ring på alle fag og alle områder fra og med sommereksamen 2011. 

Studienævnet genudtalte i den forbindelse sin beslutning om at arbejde for 

at synopser undtages fra den elektroniske aflevering. 

MW meddelte endvidere at der muligvis er praktikpladser at hente på Kø-

benhavns Universitet til instituttets studerende, fx på fakulteterne NAT og 

SUND, hvor der er brug for specifik sprogviden mv., og hvor der afvikles 

mange projekter hvortil der med fordel kunne knyttes en praktikant fra et 

ToRS-fag i fx 3 måneder, fx i forbindelse med udlandsture til og samarbej-

der med forskere mv. fra lande som den pågældende studerende har særligt 

(sprog-)kendskab til.  

MW meddelte endvidere at det nu viser sig at der ikke kan være KOT-optag 

på Polsk, Persisk, Tyrkisk, Sydøstasienstudier (Thai og Indonesisk), pga. en 

fejl. En mulighed er, at der prøves at finde en måde hvorpå studerende til 

disse fag kan optages på de brede BA-studieordninger og kun lære realia på 

første år, således at der ventes med at lære dem sprog til andet år. Andre 

spørgsmål med relation til KOT er også blevet rejst, bl.a. var det svært at få 

lov at øget optaget med 10 studerende på Religion på ToRS i sommeren 

2010, mens Religion på SDU fik lov til at hæve optaget med 42 studerende, 

hvilket skabte undren. 

 

Ad 3) UP og Pia Johansen anførte, at på Åbent Universitet går det skidt, til 

tider grænsende til det kaotiske. Hold er langt om længe holdsat, men der er 

store problemer med at ÅU-studerende ikke kan komme ind i systemerne på 

rette måde, og ikke kan få lov til at betale deres girokort. Hovedproblemet 

synes igen at være STADS, hvor samkøringer med andre systemer, Absalon, 

Syllabus osv., ikke fungerer. Det meddeles dog at de studerende nok skal 

blive meldt til eksamen. Den praktiske opfordring, når ÅU-studerende der 

ikke kan betale eller melde sig til eksamen henvender sig, lyder at en mail 

skal sendes til ÅU indeholdende de pågældende studerendes navne og cpr-

numre, samt anmodning om at de holdsættes og tilmeldes til eksamen mv. 

når dette måtte blive muligt. Pia Johansen anførte at der bl.a. på grund af at 

forholdene er så vanskelige administrativt er sket en nedgang i antallet af 

ÅU-studerende bl.a. på nygræsk: tidligere har der normalt været 70 tilmeld-

te fra ÅU, nu er der 10. 



 

SIDE 4 AF 6  

Ad 4) MW anførte, i forlængelse af de under meddelelser førte drøftelser 

omhandlende samme emne, at en evaluering foretaget af en instans under 

fakultetet af den elektroniske aflevering ved vintereksamen 2010/2011, er 

faldet positivt ud, men at dette kan hænge sammen med den måde den blev 

foretaget på. 

 

Ad 5) Punktet blev udsat til næste møde, da udkastet vedrørende deltagelse i 

anden undervisning endnu ikke foreligger, og det blev anført at Malene 

Rasmussen deltager i dette udkasts udformning i samarbejde med MW. 

 

Ad 6) MW redegjorde for at der på ToRS stadig køres med 14-

ugerssemestre. Det har tidligere på instituttet været diskuteret om de skulle 

forkortes, men det sker kun i særlige tilfælde med meget små hold e.l. Den 

måde hvorpå der spares når semestrene forkortes, er ved at der spares på 

DVIP-midlerne, men da ToRS’ DVIP-budget i princippet er 0, er der princi-

pielt ikke noget at spare. Institutleder Ingolf Thuesen har på den baggrund 

anført at det var en mulighed at forlænge semesteret på ToRS, hvilket han 

gerne ville høre SNs syn på. En anden muligheder der blev nævnt under 

punktet som tænkelig, er overgang til trimestre, tættere følgende det indre 

markeds struktur, med årligt 4 trimestre på tre måneder hver. Der har også 

været eksperimenteret med at afvikle undervisningen mere intensivt, med 

flere timer ugentligt, i kortere tid. 

Studienævnet besluttede at bede MW melde tilbage til institutlederen, at SN 

mener at de 14 ugers semestre principielt bør fastholdes, og således hverken 

forlænges eller forkortes, men der bør være muligheder for fleksibilitet og 

eksperimenteren, under forudsætning af at undervisningsudbyttet er højere 

eller det samme . Studienævnet fandt det endvidere vigtigt at pointere, at de 

rykkede afleverings- og eksamensfrister har skabt problemer i forhold til 

semesterstrukturen. 

Herudover blev spørgsmålet om 37-timersstudieugen drøftet. Det er blevet 

foreslået at der laves en række dummy-ugetidsskemaer der redegør for hvor-

ledes en  fuldtidsstudieuge ser ud på et specifikt fag eller indenfor et speci-

fikt område for en fuldtidsstuderende. 

 

Ad 7) Der er fra Minoritetsstudier ved Kirsten Thisted rettet henvendelse til 

studienævnet om en dispensation og efterfølgende studieordningsændring, 

således at studerende på kandidatniveau kan aflægge eksamen som fri 

mundtlig med synopsis og materiale, i stedet for en bunden mundtlig. Det er 

i henvendelsen anført at der har indsneget sig en fejl i studieordningen, såle-



 

SIDE 5 AF 6 des har det aldrig været meningen, at den pågældende eksamen skulle af-

lægges som bunden mundtlig prøve, da det ikke er i overensstemmelse med 

studieordningens krav om, at der skal demonstreres selvstændig analyse. 

Studienævnet vedtog at ændre de relevante steder i Studieordning for kandi-

dattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen, fra: ”Bunden mundtlig prøve 

med forberedelse / Set oral exam” til ”Fri mundtlig sagsfremstilling med sy-

nopsis og materiale / Free oral examination with written synopsis and mate-

rial”. Herudover blev dispensation vedrørende sommereksamen 2011 givet. 

 

Ad 8) Der er fra Ægyptologi ved Kim Ryholt rettet henvendelse til studie-

nævnet om studieordningsændringer i Studieordning for Mellemøstens 

sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Ara-

bisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og 

Ægyptologi, 2010-ordningen. Ændringerne går på at pensum for Samfund 1 

(konstituerende for specialisering i Ægyptologi) (47020114-01) skal være 

på 500 sider frem for 1.200 og på at censurformen for Samfund 1 (konstitu-

erende for specialisering i Ægyptologi) (47020114-01) samt for Samfund 1 

(konstituerende for specialisering i Assyriologi) (46990114-01) skal ændres. 

Studienævnet vedtog disse ændringer, således at pensum for Samfund 1 

(konstituerende for specialisering i Ægyptologi) (47020114-01) ændres til 

500 normalsider og således at censurformen for Samfund 1 (konstituerende 

for specialisering i Ægyptologi) (47020114-01) samt for Samfund 1 (konsti-

tuerende for specialisering i Assyriologi) (46990114-01) ændres fra ”Cen-

sur: Intern.” til ”Censur: Intern (eksaminator er censor)”. Denne sidste for-

mulering er aftalt med fakultetet. Herudover blev dispensation vedrørende 

sommereksamen 2011 givet. 

 

Ad 9) Det blev besluttet at Morten Warmind, Mads Damgaard, Ulla Prien 

og Ditte Kvist udgør Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studiers 

del af optagelsesudvalget. 

 

Ad 10) Pia Johansen opfordrede til at arbejde sættes i gang med henblik på 

udarbejdelse af nye tilvalgsordninger. Sagen haster lidt, da den måde der 

nogle steder undervises på nu ikke flugter med det der forudsættes i de eksi-

sterende tilvalgsordninger. 

MW meddelte i forbindelse hermed at et udvalg på fakultetsniveau har 

frembragt en strategi under overskriften ”Studieordningsreform 2011”, 

hvori der opereres med studieordninger hvori der i langt mindre omfang står 

noget specifikt om undervisningsformer og undervisningsindhold, således at 

studieordninger i højere grad bliver juridiske rammedokumenter. Mads 



 

SIDE 6 AF 6 Damgaard redegjorde videre for dette udvalgs arbejde, der er endt med at 

blive mindre omfattende end det først var forudset, og hvor det er sandsyn-

ligt at der køres 3 bølgers studieordningsrevisioner hvor institutterne har 

mulighed for at indmelde hvilke ordninger de vil have med i hvilke bølger. 

På denne baggrund kan det være en mulighed at vente med en generel til-

valgsstudieordningsrevision på ToRS, til yderligere forhold omkring en stu-

dieordningsreformproces omfattende hele fakultetet, er blevet afklaret. Do-

kumenterne ”Studieordningsreform 2011” og evt. i tilknytning hertil ”Ud-

dannelseslandskabet på Det Humanistiske Fakultet. Strategi for de humani-

stiske uddannelser frem mod 2014” tages op til drøftelse på et senere møde. 

 

Ad 11) Forhold vedrørende praktik blev drøftet. På de moderne fag på CNA 

fungerer Claus Pedersen som eksaminator på alle praktikrapporter, på denne 

måde får eksaminator en vis rutine i forbindelse med praktikrapporterne . en 

sådan praksis kan evt. overvejes på andre afdelinger. 


