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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  11. JUNI 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Margaret Mehl 
(VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Sally Frydenlund (Stude-
rende, Mellemøsten, næstformand), Thea Björklund Larsen (Studerende, 
Øst- og Sydøsteuropa), Bastian Friborg (Studerende, Religion), Sophus U. 
S. Helle (Studerende, Mellemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekre-
tær), Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, observatør), Helen 
Feyzi (studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Niklas Minana (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 
c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 5 b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) ÅTT for de studerende - Åbne svar samt information om 
studiemiljøfremmende tiltag på KU og fakultetet. 

4) Studielederinteressetilkendegivelse. 
5) Nyt om studiestartsprøven. 
6) Sprogsatsning - Arabisk og Tyrkisk som valgfag på antropologi. 
7) Evalueringsskema for undervisningens dag. 
8) IT projekt på Tibetologi. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

Et antal studerende meddelte at de ikke havde modtaget dagsordenen og 
indkaldelsen, selvom mailen var fremsendt til dem. Den ene studerende, 
Sophus U. S. Helle, der faktisk havde modtaget mailen, havde fundet den i 
en art ekstern spam-filter, hvor den ikke burde være havnet, da den blev 
sendt fra en KU-mail-adresse. 

Studienævnet vedtog at det ordinære studienævnsmøde d. 25. juni 2014 evt. 
vil blive forlænget, så det enten starter tidligere eller slutter senere end ellers 
planlagt, eller evt. begge dele, hvilket UP evt. vil afklare med en doodle hun 
vil rundsende. 

 

Ad 1.b.) Referater af ekstraordinært møde afholdt d. 21. maj og ordinært 
møde afholdt d. 28. maj blev godkendt med få ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at Guy Geffen er blevet VIP-IT koordinator på ToRS. 

MW meddelte at der vil blive holdt et møde om ToRS fællesfag, og at han 
arbejder på at få fakultetet til at lave en oversigt over deres mange 
funktionsmailadresser, som studerende kan henvende sigt til. 

  

Ad 2.a.) UP meddelte at arbejdet med de nye 2015-studieordninger skrider 
fremad. 

MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 
postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der ikke endnu, på tidspunktet for mødets 



 

SIDE 3 AF 5 afholdelse, var indtrådt større katastrofer i forbindelse med 
eksamensafviklingen ved sommereksamen 2014. 

MW meddelte endvidere at Sophus U. S. Helles forslag om at lave en 
foredragsrække om filologisk metode nu er taget op af ToRS og SAXO i 
fællesskab, og disse vil formodentlig blive afholdt i foråret 2015. 

MW meddelte endvidere at undervisningen er aflyst d. 1. september 2014 
for de KA-studerende, da denne dag er starten på KA- studiestarts ugen.  

 

Ad 3) UP redegjorde for den stedfundne ÅTT for de studerende. 

Drøftelser fandt sted, hvor det bl.a. blev nævnt at en gruppe på et tidspunkt 
er blevet nedsat vedrørende biblioteket/videnscenteret med deltagelse af 
bl.a. Helen Feyzi. Gruppen har arbejdet med forskellige emner, og en 
arkitekt skulle gå videre med at implementere nogle forslag i februar 2014, 
hvorefter processen øjensynligt er gået i stå, da det kan konstateres at der 
endnu ikke er sket noget. Gruppen beskæftigede sig bl.a. med stillezoner, 
mulighederne for at lave gruppearbejde i nærheden af elevatorerne, 
aflåsningsforhold, manglen på opslagstavler samt andre relevante forhold. 
MW vil evt. gå videre til dekanatet eller andre relevante instanser med disse 
emner, med henblik på at der kan komme skred i processen igen. 

Et emne der blev drøftet omhandlede det forhold at æstetiske hensyn, 
nidkært håndhævet af arkitekter, synes at tromle alle faglige og akademiske 
hensyn hvorved det gøres svært at indrette biblioteket/videnscenteret på en 
sådan måde at det bliver anvendeligt til de aktiviteter der typisk foregår på 
et universitet. 

Studiecaféen blev drøftet, Sophus U. S. Helle oplyste at han havde arbejdet 
på at opnå mulighed for at låse øl inde uden at låse hele køkkenet ved siden 
af studiecaféen af. Dette bevilgede instituttet en ikke uanselig sum til, 
hvorefter han gik i dialog med relevante instanser der skulle forestå den 
nærmere indretning/møblering og her pointerede han gentagne gange, at 
formålet var at opnå et møbel, område eller lignende, hvori der kunne låses 
ølkasser inde. Efter en rum tid blev et smukt bordskab anskaffet, der dog 
viste sig at være dårligt egnet til at låse ølkasser inde i. 

Helen Feyzi anførte at hun havde hørt rygter om at det lokale som 
studievejledningen nu har i bygning 10, som vil blive efterladt fordi hele 
administrationen og studievejledning flytter til bygning 25, evt. vil blive 
inddraget til kontorer. Det bør det ikke blive, eftersom lokalet tilhører de 
studerende og oprindeligt var planlagt som et fagrådslokale, der af nød blev 
allokeret til studievejledningen, da der oprindeligt slet ikke var afsat plads 
til studievejledningen. 

Studienævnet vedtog at det finder at det er et stort tab at administrationen 



 

SIDE 4 AF 5 og studievejledningen skal flytte til bygning 25. 

Helen Feyzi spurgte til muligheden for, som studerende, at klage et sted, 
over at studievejledningen placeres et meget uhensigtsmæssigt sted, langt 
fra resten af ToRS, da flytningen forringer mulighederne for at forbedre 
studiemiljøet. 

Studienævnet vedtog at nedsætte en gruppe der arbejder videre med 
studiemiljøet samt med at oparbejde en fælles ToRS-følelse blandt de 
studerende. Gruppen består foreløbigt af Sophus U. S. Helle, Helen Feyzi, 
Sally Frydenlund og evt. en relevant VIP’er der ikke er medlem af 
studienævnet, evt. med MW og det øvrige studienævn som konsulenter og 
sparringspartnere. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes en 
studielederinteressetilkendegivelsesindkaldelse (ikke at forveksle med et 
opslag) har været indrykket i ToRSNyt. Drøftelser fandt sted vedr. bl.a. 
hvad der gøres hvis der kun kommer en interessetilkendegivelse, fra en 
person som det viser så viser sig at studienævnet ikke ønsker at indstille som 
studieleder. 

Sally Frydenlund vil sende de indkomne interessetilkendegivelser til 
studienævnsmedlemmer og kun studienævnsmedlemmer, og mødet d. 25. 
juni vil formodentlig blive afholdt i et andet lokale end normalt. 

 

Ad 5) UP redegjorde for hvorledes processer har fundet sted i forbindelse 
med studiestartsprøven, der evt. skal indføres på en eller flere BA’er på 
ToRS allerede pr. 1. september 2014. Det er som udgangspunkt frivilligt om 
deltagelse ønskes eller ej. UP vil sende besked rundt i ToRSnyt når der 
foreligger tilstrækkeligt grundlag at gøre dette på. Et mindre 
arbejdsgruppemøde vil evt. blive afholdt, for de fag der måtte melde sig. 

Muligheden for at inddrage studieprocessamtalerne (pitstopsamtalerne) samt 
muligheden for at inddrage midtvejsevalueringen, hvorledes ToRS 
studieadministration, særligt eksamensadministrationen, skal involveres, 
samt andre relevante emner, blev drøftet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for arbejdet med at tilbyde antropologi-studerende  
mulighed for at følge undervisning i Arabisk eller Tyrkisk som et valgfag på 
deres kandidatuddannelse, formodentlig af omfanget 15 ECTS. I første 
omgang arbejdes der med udkast til særlige studieordninger herfor og der 
skal så laves en ansøgning om midler til udvikling af kurserne som et led i 
KU´s sprogsatning.  Emner der blev drøftet omfattede i hvorledes sådanne 



 

SIDE 5 AF 5 sprogmoduler minder om og adskiller sig fra propædeutiske sprogmoduler, 
hvad det nærmere faglige indhold bør blive, om der vil kunne samles 
tilstrækkeligt store hold på Antropologi til at kurser kan afvikles, og om der 
evt. kan kobles til Komparative Kulturstudier med henblik på at udbyde 
disse sprogkurser med henblik på feltarbejde. 

 

Ad 7) UP redegjorde for at evalueringsskemaet for undervisningens dag der 
er ved at blive udarbejdet. 

 

Ad 8) MW redegjorde for hvorledes han har deltaget i et møde med 
Tibetologi ved Anne Burchardi samt personer fra andre institutter. De har 
modtaget en bevilling til at skabe interesse for at indføre mere ”blended 
learning”, hvilket ToRS evt. skal bidrage til i et omfang. ”Blended learning” 
omhandler bl.a. anvendelsen af elektronik i undervisningen, samt fx ”flip 
learning” hvor man læser lektier i klassen under konfrontationstimen, og 
modtager undervisning derhjemme via podcasts eller lignende. Projektets 
tilknytning til Tibetologi omhandler også muligheden for at det evt. kan 
bidrage til at fagets ÅU-studerende kan opnå bedre mulighed for at følge 
dagkurserne via disse redskaber. Punktet blev sat på studienævnsmødet d. 
25. juni 2014. 

 

Ad 9) Emnet tvangsmeritoverførsel vil evt. blive sat på mødet d. 25. juni. 

Pia Johansen spurgte til profildokumentets målgruppe, hvortil det blev 
oplyst at den udgøres af eksterne instanser, fx andre universiteter m.fl. 

Lars Højer spurgte til om det var korrekt forstået at de rene 
tilvalgsstudieordninger, Komparative Kulturstudier og Minoritetsstudier, 
selv kan vælge om de ønsker at lave nye BA 2015-tilvalgsstudieordninger, i 
modsætning til de fag der både har en BA tilvalgs-studieordning og en BA 
centralt-fags-studieordning, hvortil UP svarede at det var korrekt opfattet, 
Komparative Kulturstudier og Minoritetsstudier kan selv vælge om de 
ønsker at lave nye BA 2015-tilvalgsstudieordninger, hvilket de andre fag 
ikke kan, da de skal lave en sådan.  

Det blev drøftet om det ikke ville være det bedste at udsætte 
tilvalgsordningerne med et år – for at hindre for stor forskel mellem 
tilvalgsfag og grundfag. Ulla Prien og Maria Munnecke vil undersøge hvilke 
tilvalgsordninger de vil anbefale debuterer hvornår.  


