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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  11. JANUAR 2012 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 
Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 9:30 til 11:30  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Mads Damgaard (Studerende, 
Religion, næstformand), Thea Larsen (Studerende, Østeuropa), Rune 
Rattenborg (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Malene Rasmussen 
(Studerende, Asienstudier), Alex K. Tonnesen (sekretær), Jonas A. Juhlin 
(Studerende, Mellemøsten, observatør), Sari Saadi (Studerende, Religion, 
observatør) 

Fraværende: Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Frederik Juel Andersen (Studerende, Øvrige fag), Nanna 
Theilgaard (Studerende, Mellemøsten),  

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Studieleder Morten Warmind (MW) 



 

SIDE 2 AF 5 3) Standardaftale for specialeskrivning med ekstern part. 
4) Planlægning af formiddag om brug af elektroniske ordbøger, net etc. 

i forbindelse med eksamen. 
5) Specialer: Drøftelse om 4. gangsdispensationer samt vedtagelse af 

præcisering vedr. indgåelse af specialekontrakt. 
6) Ændring af Studieordning for kandidattilvalg i Innovation 

Sommerskole (Tværkulturelle studier), 2011-ordningen. 
7) Ændring af Studieordningen for kandidatuddannelsen i 

Religionssociologi. 
8) Fastlæggelse af første møde i det nye studienævn. Forslag: Tir. d. 7. 

februar 2012 eller tor. d. 9. feb. kl. 9:30 til 11:30 hvor 
mødefrekvensens fastlægges, hvorefter de efterfølgende møders 
faste mødedag og tid fastlægges ved hjælp af en Doodle som er 
udsendt eller udsendes. 

9) Evt. 
 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 7. december 2011 blev 
godkendt med nogle rettelser. 

 

Ad 2.a.) En kort navne- og præsentationsrunde fandt sted. UP meddelte at 
eksaminerne kører ret godt. UP meddelte at på ÅU-området er der ikke 
meget nyt, et udvalg der skal tage sig af området er under nedsættelse, men 
processen synes at gå langsomt, ÅU’s problematiske situation taget i 
betragtning. En studenterrepræsentant til dette udvalg er også ved at blive 
fundet. MW anførte at der generelt fra det nye dekanats side ikke er 
tilstrækkelig opmærksomhed på og lydhørhed overfor studieledere, 
studienævnsformand og andre der har med undervisning at gøre og på 
uddannelsesområdet i det hele taget. 

UP redegjorte for nogle postmødeafgjorte sager, bl.a. ang. overflytning til 
en af instituttets BA-uddannelser, propædeutik på religionsvidenskab m.fl. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte at det i et ToRSstudnyt er blevet 
meddelt at ToRS flytter lokaler, til det nye KUA, i januar 2013. det ville 
have været godt hvis denne meddelelse også havde stået i torsnyt -  

 

Ad 2.c.) MW meddelte at akkrediteringen af kandidatuddannelsen i 
Religionssociologi kun er blevet betinget vedtaget, dvs. varende et år, 



 

SIDE 3 AF 5 hvilket der dog muligvis vil blive rettet op på via et høringssvar der snart 
indsendes. Ankepunkterne fra ACE Denmarks side var: Manglende 
systematisk udnyttelse af alumner til forbedring af uddannelsen; manglende 
overensstemmelse mellem kompetencemålene i studieordningen og 
kvalifikationsrammen i lovgivningsgrundlaget samt at fakultetets 
kvalitetssikringspolitik ikke var på plads. Disse punkter søges imødegået i 
høringssvaret, så akkrediteringen måske kan blive normal. 

MW meddelte endvidere akkrediteringen af Islamiske studier nu står først 
for. I forårssemesteret 2012 kommer meget tid til at gå med at akkreditere 
de moderne fag på CNA-afdelingen. Bacheloruddannelsen i Moderne Indien 
og Sydasienstudier er akkrediteret normalt, dvs. for 6 år, og optager for 
første gang studerende pr. 1. september 2012. For Asian Dynamics 
Initiative-penge er der ansat en post.doc. på feltet som kan styrke 
undervisningen mv. yderligere. 

MW meddelte endvidere at han til studienævnet vil rundsende en oversigt 
over forårets undervisningsplan. På religionssociologi er en vikarierende 
adjunkt under ansættelse, det håbes at det lykkedes med tiltrædelse pr. 1. 
februar, ellers bliver det senere. 

MW meddelte at mødet med Rigsrevisionen der var planlagt til afholdelse i 
december 2011 er blevet udsat to gange og ikke afholdt endnu. Det forstås 
stadig at mødet sandsynligvis handler om DVIP-ansættelsesforhold. 

 

Ad 3) UP og MW redegjorde for hvorledes der er vækst i antallet af specia-
ler der skrives i samarbejde med private virksomheder, evt. mod betaling til 
den studerende. På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en standard-
aftale som kan indgås mellem den specialestuderende og den pågældende 
virksomhed. Drøftelser fandt sted om aftalens indhold. Der lukkes i visse til-
fælde, via fortrolighedsklausuler angående erhvervshemmeligheder mv. i 
standardaftalen, for at specialet kan komme til offentlighedens kendskab, og 
det er problematisk i forhold til forskningens grundlæggende offentlige og 
samfundsnyttige formål. Studienævnet bemyndigede UP og Pia Johansen til 
evt. at skrive og afsende et høringssvar/kommentar til udkastet der påpeger 
disse og evt. andre forhold. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes der er et stort og voksende felt 
omhandlende elektroniske ordbøger, internetbaserede oversættelsestjenester 
med videre i forbindelse med eksaminer og undervisning på hovedsageligt 
sprogfag. Brede drøftelser, erfaringsudveksling og lignende heromkring, 
med deltagelse af både studerende og undervisere, kan passende finde sted 



 

SIDE 4 AF 5 på et formiddagsmøde, som studienævnet gav sin tilslutning til at lade UP 
gå videre med den nærmere planlægning af. 

 

Ad 5) Punktet blev behandlet efter punkt 7, umiddelbart før punkt 8. UP og 
MW redegjorde for problematikken, hvor studienævnets grundholdning til 
udstedelse af 4. gangsdispensationer (jf.: 
https://intranet.ku.dk/humstuderende/eksamen/Speciale/planlaegspecialet/Ti
dsbegraensning/Sider/default.aspx) ønskes afklaret. For alle andre 
eksaminer gives dispensation til et 4. eksamensforsøg som udgangspunkt 
altid, med mindre væsentlige forhold taler imod, mens dispensation til et 5. 
eksamensforsøg kræver at særlige forhold skal gøre sig gældende og tale for 
før dispensationen gives. 

Drøftelser fandt sted, hvor det blev afklaret af studienævnet indtager den 
position at 4. gangsdispensationer til specialekontrakter, skal følge samme 
dispensationspraksis som gælder for 5. eksamensforsøg på alle andre 
eksaminer, dvs. at der skal gøre sig særlige omstændigheder gældende før 
dispensation gives. 

Endvidere blev et udkast til præcisering vedr. indgåelse af specialekontrakt, 
til placering på http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/, 
præsenteret af studienævnssekretær Alex Tonnesen. Studienævnet vedtog 
præciseringen. 

 

Ad 6) Punktet blev behandlet efter punkt 4. MW redegjorde for hvorledes 
mindre ændringer angående eksamensforhold mv. i Studieordning for 
kandidattilvalg i Innovation Sommerskole (Tværkulturelle studier), 2011-
ordningen foreslås. Studienævnet vedtog ændringerne. 

 

Ad 7) Punktet blev behandlet efter punkt 6. MW redegjorde for hvorledes 
ændringer angående kompetencemålene i Kandidatordning for 
Religionssociologi, 2008-ordningen foreslås, jf. drøftelserne under punkt 
2.c. Studienævnet vedtog ændringerne. 

 

Ad 8) Studienævnet fastlagde næste møde, første i det nye studienævn, til 
onsdag d. 1. februar 2012 kl. 10:00 til 12:00 i lokale 487. Der indkaldes jf. 
praksis til dette møde mandag d. 30. jan. 2012 om eftermiddagen, og med 
denne indkaldelse rundsendes en Doodle til brug for fastlæggelse af 
forårssemesterets studienævnsmøders mødedag og tidspunkt. Denne og 
fremtidige indkaldelser sendes også til studenterrepræsentantsuppleanterne. 

 



 

SIDE 5 AF 5 Ad 9) Studienævnet takkede varmt de udtrædende studenterrepræsentanter 
for deres store og vigtige indsats i det gamle studienævn. 


