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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  12. DECEMBER 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 12. december 2012 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Björklund Larsen (Stude-
rende, Østeuropa, næstformand), Sara Claudi Tangø (Studerende, Øvrige 
fag), Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, 
Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

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

3) Holddispensationer (generelle dispensationer) gældende ved 



 

SIDE 2 AF 6 sommereksamen 2013. 
4) Studerendes skriftlighed. 
5) DVIP-lokale på KUA2. 
6) Gymnasiekompetenceprofil på Arabisk. 
7) Fastlæggelse af næste studienævnsmøde. 
8) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referater af ordinære møder afholdt d. 14. og 28. november 2012 
blev godkendt med mindre rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at vedr. Skype-eksaminer, foretages der fortsat 
forsøg. I fremtiden skal det evt. blive sådan at studerende skal søge 
studienævnet om dispensation til afholdelse af Skype-eksamen, hvor 
ansøgninger tænkes godkendt under forudsætning af bl.a. eksaminators 
fulde billigelse samt hvis alle øvrige forudsætninger for en Skype-eksamen 
er opfyldt. Denne eksamensform er under udvikling i samarbejde med 
fakultetet. Der er blevet udarbejdet et udkast til en såkaldt Skype-kontrakt, 
der beskriver hvordan eksamen foregår, fx hvem der må overvåge og andre 
forhold. 

UP meddelte endvidere at der arbejdes med hvordan 
studieordningsændringsprocesser skal håndteres, hvor der evt. vil blive 
udarbejdet et årshjul og ske andre tiltag, ligesom spørgsmålet om den 
pågældende fagansvarliges involvering i studieordningsændringsprocesser 
har relevans. 

UP meddelte endelig at der bliver slået en stilling som institutadministrator 
op på ToRS. 

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

 

Ad 2.b.) Margaret Mehl meddelte at arbejde i forbindelse med ToRS 
fællesfags fremtid stadig pågår. 

Pia Johansen meddelte at hun undrer sig over at hun når hun ser i Absalon, 
for de forårskurser der er oprettet som fagrum, ikke kan iagttage de tilmeldte 
studerende . MW meddelte at dette formodentlig vil blive ændret snart. 

Der blev spurgt til hvorfor man ikke kan komme på de trådløse net på 1. sal 
på Snorresgade, hvilket efter sigende skyldes at ”SC GUEST” er blevet 
lukket og at man nu i stedet skal bruge netværket ”Eduroam” som er noget 



 

SIDE 3 AF 6 sværere at logge på, selvom det dog principielt burde være muligt for både 
studerende og undervisere. 

Lars Højer meddelte at der for hans eksaminer stod en række studerende 
tilmeldt, som efter hans vurdering evt. ikke burde stå tilmeldt, hvilket evt. 
vil føre til mange udeblivelser ved vintereksamen 2012/2013. Drøftelser 
fandt sted om emnet. 

Jonas A. Juhlin meddelte at der havde fundet et positivt møde sted på de 
moderne sprogfag på CNA med deltagelse af både studerende og 
undervisere, hvor emner så som nye uddannelsestiltag, forskellige forhold 
på BA i Arabisk og andet var blevet drøftet i god stemning. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at undervisningsplanlægningen for 
efterårssemesteret 2013 er i gang. 

MW meddelte endvidere at GRUS for hver af de 13 småfag på ToRS pågår 
for øjeblikket. Pga. småfagsbevillingen har disse nu hver 1 mio. kr. årligt, 
efter at udgifter er fratrukket, på faget til at lønne én lektor samt yderligere 
undervisningspersonale, ofte en eller flere hel- eller deltidsansatte 
studieadjunkter. Herudover får småfagene deres egen STÅ-produktion, 
hvorved der er ekstra midler til rådighed, hvis brug bl.a. er et af de emner 
der drøftes på disse GRUS’er. Et forslag er fremkommet, nemlig at to 
småfag kan gå sammen og på den baggrund skabe basis for et delt 
almindeligt adjunktur tilsammen. 

MW meddelte endvidere at ToRS’ STÅ-produktion er stadigt stigende. 

MW meddelte at ved de skriftlige præsenseksaminer der foregår på 
fakultetet, skal hver eksaminand i en række tilfælde medbringe sin egen 
printer, hvilket skaber noget besvær. Der er blevet stillet forslag om at hver 
studerende kan få udleveret en forseglet USB-stick, som de kunne aflevere 
på i stedet for at printe ud på egen medbragt printer, men fakultetet mener at 
det bringer de studerendes retssikkerhed i fare, og det er derfor ikke 
lykkedes at få forslaget gennemført. 

MW meddelte endvidere at aftagerpanelet netop har holdt møde, hvor det 
bl.a. blev drøftet at udvide aftagerpanelet med nye medlemmer 
repræsenterende nye ikke allerede repræsenterede aftagere. Forslag i den 
retning modtages gerne, gerne vedr. erhvervsfolk med akademisk baggrund. 

 

Ad 3) Alex K. Tonnesen redegjorde for de generelle dispensationer (holddi-
spensationer) der kommer til at gælde ved sommereksamen 2013. De er of-
te, men ikke altid, foranlediget af at korresponderende egentlige studieord-



 

SIDE 4 AF 6 ningsændringer er adskillige semestre undervejs før de træder i kraft, hvor-
for der i en række tilfælde må opereres med disse generelle dispensationer.  

For sommereksamen 2013 er der generelle dispensationer at finde på: 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/dispensation/
, 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/Dispensation
_Sprog_III_TV.pdf/ , 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/Sp
rog.pdf/, 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/g
enerelle_dispensationer_kand_2008/ og 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studi
er/regler/. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes det på nogle af ToRS’ BA-uddannelser, 
ud fra deres studieordninger, og ud fra de tilbagemeldinger UP har modtaget 
i forbindelse med sin undersøgelse af emnet, ser ud til at være ganske lidt 
skriftlighed. 

Drøftelser fandt sted, bl.a. om det forhold at skriftlighed kan være ganske 
mange forskellige ting, der er fx forskel på synopser og lange og korte 
opgave mv., ligesom studerendes mundtlighed evt. også kan være 
interessant at beskæftige sig med, ligesom antallet af eksaminer mv. kunne 
være det. 

Der blev rejst spørgsmål om, når man tager traditionerne og 
studiestrukturerne på mange fag i betragtning, hvorvidt det overhovedet er 
muligt i praksis at tænke skriftlighed adskilt fra eksamen, selvom dette evt. 
ville være en fordel, hvis det kan lade sig gøre, fx i forbindelse med at 
undervisere jævnligt kunne bede studerende om at lave et lille skriv om 
dette eller hint, helt uden at det indgik i ”aktiv undervisningsdeltagelse” 
eller i eksamen på anden facon, og hvor de studerende ikke fik feedback fra 
underviseren (der derfor ikke blev bebyrdet med for meget rettearbejde) i 
nogen videre udstrækning, men evt. fik feedback fra hinanden eller slet 
ikke, og hvor de studerende kunne glædes ved den læring og 
skriftlighedstræning de alligevel opnår herved. Andre beslægtede forslag 
blev fremlagt. 

Det blev drøftet om nogle af alle disse forslag evt. kan implementeres næste 
gang ToRS-fællesfag kører. Margaret Mehl oplyste at der søges medtænkt 
en række tiltag på området i næste afvikling af ToRS-fællesfag, også fordi 
det evt. kan vise sig motiverende for fremmødet. 



 

SIDE 5 AF 6 Det blev anført at det er vigtigt at der rent faktisk bliver gjort noget på 
området. 

 

Ad 5) UP redegjorde for hvorledes det fremgår på internettet og ud fra 
forlydender at der på KUA2 vil blive lavet et DVIP-lokale for alle 
fakultetets DVIP’ere, et lokale hvor der kun vil være plads til 5 personer ad 
gangen i alt.  

Studienævnet fandt efter drøftelser at dette er for dårlige lokaleforhold for 
DVIP’erne, og et udtryk for en nedgørelse af det faktum at DVIP’erne er en 
vigtig del af mange levende undervisningsmiljøer, og at fx rekrutteringen til 
ph.d.-stipendier styrkes af gode forhold for eksterne lektorer, der ofte søger 
disse osv. 

Studienævnet fandt at som minimum bør ToRS’ DVIP’ere have deres eget 
lokale, som de ikke behøver dele med andre institutters DVIP’ere. 

MW redegjorde for hvorledes en opmåling af ToRS fandt sted i 2010, på 
baggrund af hvilken ToRS’ allokering på KUA2 blev besluttet, men ToRS 
er vokset en hele del i mellemtiden, hvilket er med til yderligere at 
aggravere pladsproblemerne. 

Studienævnet vedtog at protestere over de dårlige lokaleforhold for ToRS’ 
DVIP’ere på KUA2 og forlange dem forbedret. UP blev bemyndiget til at 
skrive og afsende et officielt brev om emnet på vegne af studienævnet. 

UP redegjorde endvidere for hvorledes at der har været fremsat forslag om 
at lade dagundervisningen fortsætte helt frem til kl. 20:00, da der også er 
problemer med at der er for få undervisningslokaler på KUA2, et forslag der 
dog formodentlig vil blive forhindret af de regler som det indre marked for 
uddannelse (http://kuur.ku.dk/indremarked/) sætter. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes kompetencebeskrivelsen for den 
gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og 
samfund indenfor sprogene Arabisk og Tyrkisk skal udfyldes. Et udkast var 
blevet rundsendt, som studienævnet vedtog til indarbejdelse i 
studieordningen, hvilket UP vil stå for. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog at holde næste møde onsdag d. 16. januar 2013 
kl. 11:30 til 13:00 i et relevant lokale på KUA2. Der vil af Alex K. 
Tonnesen blive lavet en doodle til fastlæggelse af forårssemesteret 2013s 
møder på et passende tidspunkt i løbet januar 2013. 

 



 

SIDE 6 AF 6 Ad 8) Evalueringsudvalget meddelte at evalueringsskemaer vedr. de 
forskellige kurser afholdt i efterårssemesteret 2012 tilflyder udvalget sådan 
som det er meningen de skal, og at evalueringsudvalget vil afholde et møde. 


