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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  11. SEPTEMBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 11. september 2013 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Kirsten Refsing (VIP-
Asienstudier, suppleant), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Jesper 
Juhl (Studerende, suppleant, Asien), Sophus Helle (Studerende, 1. supple-
ant, Mellemøsten), Sally Frydenlund (Studerende, 2. suppleant, Mellem-
østen), Alex K. Tonnesen (sekretær), Helen Feyzi (studievejleder, observa-
tør), Ditte Damsgaard (studievejleder, observatør), Celia Zimmermann (stu-
dievejleder, observatør), Katrine Gadsbøll (studerende fra Religionsviden-
skab, inviteret gæst), Mille Høj Vittrup (studerende fra Religionsvidenskab, 
inviteret gæst) 
 
Fraværende: Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 
næstformand), Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Stu-
derende, Religion), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian 
Lykke (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 



 

SIDE 2 AF 4 b. Godkendelse af referat. 
c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

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

3) Klage ang. faget ”ToRS fællesfag - videnskab og videnskabsteori”.. 
4) Kandidatundersøgelsen 2013. 
5) De nye 2015-studieordninger: Retningslinjer og køreplan. 
6) Brev om planer for institutionsakkreditering 2014-15 og 

turnusakkreditering 2014. 
7) Undervisningsevaluering. 
8) Studienævnets praksis vedr. afviste 

eksamensdispensationsansøgninger. 
9) Godkendelse af studieordningsændringer. 
10) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referater af ordinært møde afholdt d. 28.august 2013 blev 
godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at Helen Feyzi og UP vil henvende sig til Søren 
Rantzau fra ToRS’ bibliotek, og evt. til andre relevante instanser der måtte 
have ansvar på området, mhp. at opnå begrænsninger på udlånet af 
håndbøger, som for øjeblikket er til udlån, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.  

UP meddelte at der fortsat foretages sonderinger ift. den strammede praksis 
for hvad der skal til for studerende for at få ekstra SU-klip på grund af råd- 
og nævnsarbejde, en praksis der forsøges ført tilbage til den tidligere mere 
lempelige. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studiestarten forløber godt. UP meddelte endvidere 
at der vi blive ansat en studieordningssekretær der vil tage sig af 
administrative forhold vedr. studieordningsændringer mv., herunder særligt 
de nye BA 2015-studieordninger og BA-tilvalg 2015-studieordninger. UP 
meddelte at ved et lektorat på Arabisk har ansættelsesprocedurerne trukket 
ud. 

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



 

SIDE 3 AF 4  

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte ikke noget. 

 

Ad 3) Punktet blev behandlet mellem punkterne 5 og 6 kronologisk set. 
Katrine Gadsbøll redegjorde for den indsendte klage, og hvorledes de 
Religionsvidenskabsstuderende ikke finder at have fået svar på deres forslag 
om at Religionsvidenskab trækkes ud af ToRS fællesfag og får sit eget 
forløb. Herudover redegjorde de to gæster for konkrete forslag til 
omstrukturering af ToRS fællesfag. 

MW redegjorde for baggrunden for ToRS fællesfag, idéen med faget og de 
udviklinger det har gennemgået, samt hvorledes studienævnet ikke er til 
sinds at trække Religionsvidenskab ud af ToRS-fællesfag, men gerne ser at 
ToRS fællesfag bliver forbedret, både ved dets næste afviklinger i 
forårssemestrene 2014 og 2015, samt evt. i de nye BA 2015-
studieordninger. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder særligt vedr. forskellige forslag til 
ændringer af ToRS fællesfag, der evt. kan forbedre det. 

Studienævnet vedtog at indlemme Katrine Gadsbøll og Mille Høj Vittrup i 
den nedsatte undergruppe der arbejder videre med ToRS fællesfag. 

 

Ad 4) UP redegjorde for Kandidatundersøgelsen 2013. Drøftelser fandt sted 
om emnet, bl.a. findes det problematisk at procentdelen af respondenter er 
så lav, at undersøgelsen måske ikke er repræsentativ og derfor ikke særlig 
anvendelig. 

 

Ad 5) UP redegjorde for den rundsendte køreplan vedr. vedtagelsen af de 
nye BA 2015-studieordninger og BA-tilvalg 2015-studieordninger. Det 
håbes at den nye studieordningssekretær kan ansættes før 1. januar 2014, da 
denne person vil blive en nøgleperson i arbejdet med de nye 
studieordninger. Sophus Helle meddelte at et fagrådsmøde for de studerende 
på CNA har haft som omdrejningspunkt hvorledes studerende kan blive 
inddraget i arbejdet med de nye 2015-studieordninger. Det er muligt at der 
vil blive holdt møder for hvert enkelt fag, eller i de grupper af fag der deler 
studieordning, med deltagelse af studerende. 

Drøftelser fandt sted om forskellige emner der kan tilføjes køreplanen, og 
den vil blive rundsendt i ToRSnyt når den er helt færdig af UP. 



 

SIDE 4 AF 4 UP redegjorde endvidere for de rundsendte opdaterede retningslinjer for 
2015-studieordningerne. Drøftelser om disse fandt sted, herunder 
vedrørende bindinger og anbefalede progressionsbestemmelser for sproglige 
studieelementer og andre studieelementer, hvor planen er at der skal være 
færre formelle bindinger. 

Også forhold vedrørende de mulige eksamensformsbestemmelser, herunder 
reglerne for eksaminationstid og forberedelsestid ved mundtlige eksaminer, 
frie og bundne hjemmeopgaver, 14-dages opgaver der bliver afskaffet da de 
griber for forstyrrende ind i semesteret, vedr. skriftlige stedprøver og brug af 
hjælpemidler mv. samt andre emner blev drøftet. 

MW anførte at hvis der kommer konkrete faglige begrundelser for at afvige 
fra kravene i retningslinjerne i specifikke tilfælde, bør studienævnet se på 
disse, og evt. tillade afvigelser. 

UP vil på vegne af udvalget vedr. de nye studieordninger opdatere 
retningslinjerne og rundsende de færdige i ToRSnyt. 

 

Ad 6) Punktet blev sat på næste møde. 

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes undervisningsevalueringen for 
forårssemesteret 2013 er i proces. 

 

Ad 8) Alex K. Tonnesen og MW redegjorde for opdaterede 
standardskrivelser, som der vil blive taget udgangspunkt i fremover ved 
afviste eksamensdispensationsansøgninger. 

 

Ad 9) Studienævnet vedtog samtlige de af UP fremsendte 
studieordningsændringer og gav hende fuld bemyndigelse til at gå videre 
med deres implementering. 

 

Ad 10) Intet. 


