
Mødereferat godkendt:  

  

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 14. august 2013 11.30-13.00  

Sted: Mødelokale 2. sal, KUA2  

Referent: Næstformand Thea Björklund Larsen   

Til stede: 

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

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 

næstformand), Sari Saadi (Studerende, Religion), Kirsten Refsing (Suppleant VIP- Asienstudier,) 

Helen Feyzi (studievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Lars Højer (VIP-Øvrige fag, Margaret 

Mehl (VIP-Asienstudier, Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian Lykke (Studerende, 

Asien), Alex K. Tonnesen (sekretær), 

 

Dagsorden: 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2. Meddelelser 

a. fra studienævnsformanden 

i. postmødeafgjorte sager 

b. fra nævnsmedlemmer 

c. fra studieledelsen 

 



3. Status på 37-timers-studieugeplanerne. 

4. Generelle dispensationer, studieordningsændringer etc.  

a.  (holddispensation) til ændret eksamensformen for ”Moderne persisk litteratur B med 

metode; Fagelementkode: HPEB01301E; 15 ECTS-point” ved vintereksamen 2013/2014. Se 

bilag.  

b. Her kommer sandsynligvis mere i morgen – hvis jeg når det.  

 

5. specialevejledere: se vedhæftede  

6. nye studieordninger. Anbefalinger fra studieordningsudvalget samt slagplan for efterårets 

arbejde med studieordningerne.  

7. klagen fra religion – vi tager den op igen.  

8. evt.   

 

Ad. 1.a) Dagsordenen blevet godkendt  

 

Ad. 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 26. juni 2013 blev godkendt.  

 

Ad. 1.c.) Intet at bemærke 

 

Ad. 2.a) UP meddelelse at evalueringerne går planmæssigt. Jonas har skrevet den interne rapport 

og UP eller Jonas plotter de manglende kurser ind. Det virker godt at de studerende er ansat og 

har arbejdet rigtigt godt. Udvalget som består af to studerende og to VIP´ere og alle tager en dag 

hvor de læser. Denne gang er tilbagemeldingerne til underviserne strandet, fordi der endnu ikke er 

dueslag på KUA2.  

Alex siger der har været meget at lave i studienævnet i juli, og postmøderne, har på nær en enkelt 

gang, været helt fyldt ud. Der har ikke været noget mønster, blot mange sager.  

UP meddelte Martin Platt er blevet ansat som studielektor på Thai og Indonesisk og Elmar Renner 

er blevet ansat som studieadjunkt på Hindi.  

 

Ad. 2.b) Kirsten spurgte til manglende undervisningssider på Absalon på Japanstudier og Morten 

lovede at undersøge dette. 



Pia meddelte at alle Grækenlandsstudiers håndbogsbibliotek, som burde stå i videnscenteret, er 

forsvundet og hylderne er tomme. Spørgsmål om hvem man skal henvende sig til og hvad man kan 

gøre melder sig. Morten opfordrer til man henvender sig på Søren Høffners kontor.  

Pia meddelte derudover at de på 1. sal er frustrerede over receptionens placering, da der tit og 

ofte er nogen der henvender sig på kontorerne, fordi der ikke er nogen i receptionen. Mangler 

skilt som f.eks. : Ved manglende betjening i receptionen, henvendelse til:… Drøftelser om andet 

vedr. flytning fandt sted. 

Helen meddelte at der på fagrådsmødet inden sommerferien, blev snakket om studiemiljø og fra 

studentersiden føles det som om de studerende er blevet glemt. Morten svarede at der er tænkt 

ind at der skal være stillebibliotek og læsebibliotek og at der er spurgt ud i ToRSnyt, hvad 

eksempelvis videnscenteret skal bruges til. De studerende bliver sendt rundt mellem mange 

forskellige og får mange forskellige regler oplyst. Det blev nævnt at også receptionen på 1. sal, 

genererer larm og uro. Lige nu er der alarmer på bøgerne på vidensbiblioteket, men Helen 

fortæller der bliver sat en stander op, så man kan låne bøgerne med hjem. Det blev der udtrykt 

undren over, samtidig med at andre har hørt samme nyhed. Pia efterlyste også materiale om 

hvem der sidder hvor og hvorfor og hvordan man finder rundt og kommer de rigtige steder hen på 

instituttet. Morten meddelte herunder det han ved om bibliotekerne. Institutbibliotekerne hører 

til Det Kongelige Bibliotek og det er i princippet dem der bestemmer. Det vigtige er at skelne 

mellem håndbogsbøger og biblioteksbøger.. UP forslår et møde mellem hende, MW, Helen og 

bibliotekerne.  

 

Ad. 2.c) MW meddelte at der en samtale til et lektorat i Arabisk litteratur og fakultetet har spurgt 

om vi vil være på forkant og have en studenterrepræsentant med i ansættelsesudvalget. Samtalen 

er den 22/8 fra 13-15 og Thea Björklund Larsen vil sammen med Helen Feyzi forsøge at finde en 

kandidat.   

MW meddelte endvidere at Alex Horstmann er ansat i Thai og Flemming Splidsboel Hansen på 

russisk. Der var ingen kvalificerede ansøgere til lektoratet i hebraisk, der er nu i gang sat en 

ansættelse af en 1-årig lektor-vikar, hvorefter stillingen slås op igen.  

 



Ad. 3) Vi er stort set færdige med at sende 37-timers skemaerne på fakultetet og deres funktion er 

at hjælpe de nye studerende med at se, at studiet er meget andet end undervisning og hvor meget 

arbejde, de som minimum forventes at ligge i det.  

 

Ad. 4.a) Holddispensation for ændret eksamensformen for ”Moderne persisk litteratur B med 

metode; Fagelementkode: HPEB01301E; 15 ECTS-point” ved vintereksamen 2013/2014 blev 

godkendt.  

 

Ad. 4.b.) 

Ulla skriver dette til referat.  

 

Ad. 5) Punktet kommer på baggrund af en forespørgsel fra en studerende, som mener vi skal lave 

et forum for anmeldelse af vejledere. Dette er vi som udgangspunkt imod i fare for personlige 

hetz.  Morten har lavet et udkast til svar til den studerende, og her indgår blandt andet et forslag 

om forventningsafstemning. Morten har foreslået at alle vejledere skal lave en liste om hvordan 

de er som vejledere og hvordan deres vejlednings praksis sædvanligvis er. Morten skriver en 

opfordring til vejledere om at lave denne note og finde ud af hvor på hjemmesiden dette skal ligge 

og sender et svar tilbage til den studerende.   

 

Ad. 6) Studieordningsudvalget har afholdt møde om det bilag der er sendt med rundt til 

studienævnet og Anne Korsholm Bergenholz vil inden næste studienævnsmøde lave et nyt 

dokument, men ændringer fra udvalgets eget møde og fra dagens studienævnsmøde. UP sender 

et link til skabelonen for de nye studieordninger. Der vil blive ansat en administrativ medarbejder, 

som skal tage sig af det administrative, som skal tage sig af de nye studieordninger. Drøftelser om 

forskellene på de gamle og nye studieordninger og om udvalgets udsendte dokument fandt sted.  

 

Ad. 7) De studerende mener ikke at klagen er blevet behandlet tilfredsstilline og UP og MW har 

inviteret dem til næste studienævnsmøde.  

 

Ad. 8) Intet at bemærke  


