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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  12. FEBRUAR 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært og konstituerende møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 12. februar 2016 kl. 10:00 til 11:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion, stedfortrædende formand), Pia Johansen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asienstudier), Stine 

Puri (VIP-Øvrige fag, 1. suppleant under udpegning), Niels Valdemar 

Vinding (VIP-Mellemøsten, 1. suppleant), Joshua Sabih (VIP-Mellemøsten, 

2. suppleant), Simon Beierholm (Studerende, Religion, næstformand), Anna 

Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Holger Klint (Studerende, Re-

ligion, 1. suppleant), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 

1. suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, 

observatør), Maria Munnecke (studieordningsansvarlig mv., observatør), 

Erik Wernberg-Tougaard (studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Frederikke Bencke 

(Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Valg af formand 

b. Valg af stedfortrædende formand 

c. Valg af næstformand 



 

SIDE 2 AF 7 d. Godkendelse af dagsorden 

e. Godkendelse af referat 

f. Opfølgning 

g. Præsentation af studienævnets arbejde, herunder postmødets 

placering og funktion 

h. Endelig fastlæggelse af mødedag og tidspunkt i forårsseme-

steret 2016 

i. Indstilling af studieledere til dekanen 

j. To indstillinger til udpegning som 1. suppleant 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Nedskæringer på ToRS og i øvrigt herunder nulstilling af optag på 

visse BA-uddannelser mv. 

4) Planlægning af besøg i studienævnet om institutionsakkreditering og 

kvalitetssikringsprocedurer. 

5) Udviklingsstøtte til BA og eller Specialeskrivningsprogram med 

studiegrupper (faciliteret af TEACH) 

6) Anmodning om ændring i studieordningsbestemmelse vedr. 

Middelægyptisk 1 (HÆGB00421E). 

7) Nedsættelse af udvalg til planlægning af undervisningens dag  

8) LUKKET del af mødet: Principiel sag vedr. dispensation fra 

tilmeldingskravet samt den maksimale studietid. 

9) Evt. 

 

Ad 1.a.) UP blev valgt som formand. 

  

Ad 1.b.) MW blev valgt som stedfortrædende formand 

 

Ad 1.c.) Simon Beierholm blev valgt som næstformand. 

 

Ad 1.d.) Dagsordenen (den øvrige) blev godkendt. 

 

Ad 1.e.) Referat af møde afholdt d. 18. januar 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.f.) Intet. 

 



 

SIDE 3 AF 7 Ad 1.g.) MW præsenterede studienævnets arbejde. 

Studienævnet vedtog at placere sit postmøde på alle mandage kl. 9:30 til 

11:30 i lokale 10.2.05 (om muligt). Alle medlemmer af studienævnet 

(herunder suppleanter) er velkomne til at deltage i postmødet, som træffer 

afgørelse i langt de fleste konkrete sager på vegne af studienævnet. 

 

Ad 1.h.) Studienævnet fastlagde sin mødedag og -tid i forårssemesteret 

2016 til fredage i lige uger kl. 10:00 til 11:30 i lokale 10.2.05, således at det 

næstfølgende møde bliver fredag d. 26. februar 2016 og det sidste fredag d. 

17. juni 2016. Indkaldelse og dagsorden vil så vidt muligt blive udsendt om 

tirsdagen i samme uge som mødet afholdes fredag i. 

 

Ad 1.i.) Jf. § 3., Stk. 6. i Standardforretningsordenen for Studienævn ved 

Københavns Universitet: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningso

rden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf indstiller 

det tiltrædende studienævn en eller flere studieledere til dekanen for 

perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2019. 

Studienævnet indstillede Annika Hvithamar som studieleder og Tine Roesen 

som vicestudieleder. 

 

Ad 1.j.) MW meddelte at studerende Thomas Nielsen er blevet indstillet til 

udpegning af rektor som 1. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og 

Regionale Studier, repræsentationsområde Øvrige fag, tværkulturel og mate-

riel kultur, for resten af valgperioden. 

 

MW meddelte endvidere at post doc Stine Simonsen Puri er blevet indstillet 

til udpegning af rektor som 1. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle 

og Regionale Studier, repræsentationsområde Øvrige fag, tværkulturel og 

materiel kultur, for resten af valgperioden. 

 

Ad 2.a.) MW meddelte ikke noget. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Simon Beierholm meddelte at studienævnets 

undervisningsevalueringsudvalg er i færd med at udarbejde rapporter for 

efterårssemesteret 2015. Den eksterne rapport vil jf. praksis blive lagt på sin 

plads internettet under: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/ når den er 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

SIDE 4 AF 7 færdig. Undervisningsevalueringen vil evt. blive endnu vigtigere fremover, 

som følge af den forestående overgang til institutionsakkreditering. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at man nu går i gang med 

den årlige uddannelsesredegørelse for alle ToRS’ uddannelser. Herudover 

skal Religionsuddannelserne undergå en uddannelsesevaluering som er 

noget andet og mere omfattende, nemlig en proces der minder om den 

akkrediteringsproces der tidligere fandt sted, før man gik over til 

institutionsakkreditering. 

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endvidere, at der som meddelt på et 

nyligt afholdt medarbejdermøde, er et nyt uddannelsesstrategisk udvalg på 

ToRS under nedsættelse. Baggrunden er bl.a. at ToRS har mange fag, og det 

har til tider været vanskeligt for ledelsen at nå omkring dem alle i et 

tilstrækkeligt omfang, fx i forbindelse med diverse 

omstruktureringsprocesser mv. 

Det nye uddannelsesstrategiske udvalg skal overtage visse opgaver i den 

forbindelse, ligesom det er tanken at det skal overtage visse af 

uddannelseskoordinatorernes nuværende ansvarsområder, og det er således 

tanken at udvalget skal beskæftige sig med konkret praktisk 

uddannelsesstrategisk arbejde i tæt samarbejde med studienævnet. 

 

Ad 3) MW redegjorde for beslutningen om nulstillingen af optag på visse 

uddannelser. 

Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes det er ledelsen på 

ToRS’ klare holdning at alle fagligheder på ToRS skal bevares. Ledelsen er 

blevet bedt om, med kort varsel, at udfærdige et dokument om hvordan de 

0-stillede småfag fremover kan indgå i viften af uddannelser. Det dokument 

vil så evt. blive revideret af dekanen inden det bringes til behandling i 

direktionen, FSU, Akademisk Råd, mm. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder vedr. hvilken strategi der bør 

anvendes for at sikre alle fag en hensigtsmæssig fremtid, da det ikke synes 

nemt at lægge sig fast på hvad der præcis bør gøres af hvem hvornår. 

Det blev under drøftelserne nævnt at en af de udviklinger der allerede har 

fundet sted, som man kunne forestille sig ført endnu videre, består i at samle 

undervisningen i stadig højere grad, fx i nye fælles sprogforståelseskurser 

mv., således at det kun bliver den mest kernesproglige sprogundervisning 

der forbliver specifik for hvert fag eller faglighed (i det pågældende sprog) 

mens den øvrige undervisning samles i relevante større eller mindre 

grupperinger på ToRS. Der er på ToRS enighed om at man stadig bør 

opretholde ca. 50 % sprogindhold på de relevante uddannelser, også efter at 



 

SIDE 5 AF 7 udviklingen mod mere samundervisning i en udvidet matrixstruktur er ført 

længere frem. 

Det blev under drøftelserne også nævnt at selve nulstillingen af optag på 

visse uddannelser isoleret set sandsynligvis vil koste flere ressourcer end 

den sparer, som følge af småfagsbevillingernes natur mv. Selve 

beslutningen ligner derfor et negativt anslag fra dekanen rettet direkte mod 

ToRS, udført under dække af en vildledende og unødvendig 

sammenblanding med besparelserne og den nylige fyringsrunde. 

Studienævnet vedtog et brev til afsendelse til dekanen, nemlig dette: 

 

”Kære dekan Ulf Hedetoft 

Studienævnet på ToRS vil, i lyset af beslutningen om at lukke 

for optag på en række af vores fag til efteråret 2016, gerne 

udtrykke sin bekymring over at der endnu ikke foreligger en 

plan fra fakultetets side over hvordan fremtiden vil blive for 

Grækenlandsstudier, Moderne Indien og Sydasienstudier, 

Eskimologi, Hebraisk, Indologi, Sydøstasienstudier 

(Indonesisk og Thai), Tibetologi, Balkanstudier, Indianske 

sprog og kulturer, Tyrkisk og Polsk. 

Vi risikerer at tabe endnu mere på gulvet end det der allerede 

er tabt. Hvis der snart bliver klarhed over hvilke fag der vil få 

optag i efteråret 2017 vil det være muligt for studerende der 

ønsker optag at planlægge efter dette - som det er nu virker det 

udsigtsløst for studerende at satse på en uddannelse i fag hvis 

fortsatte eksistens ligger hen i tåger og hvor der i nogle 

tilfælde efter afskedigelsesrunden ikke er nogen fastansatte 

tilbage. Ligeledes risikerer vi også personaleflugt på grund af 

usikkerheden omkring fagene.  

For at få stoppet denne nedadgående spiral beder vi derfor 

fakultetet om snarest muligt at fremlægge en plan for fagene 

på ToRS. Vi vil i denne forbindelse gerne invitere dig på 

besøg i vores studienævn til en dialog om de forandringer der 

er på vej og som Studienævnet forventer at blive inddraget i 

arbejdet omkring.  

  

Pva. af studienævnet 

Morten Warmind 

Stedfortrædende formand” 



 

SIDE 6 AF 7  

Ad 4) MW redegjorde for at Københavns Universitet skal 

institutionsakkrediteres i år, og alle KU’s studienævn skal i den forbindelse 

kunne deltage i panelmøder med et akkrediteringspanel i juni og november 

2016. Det Humanistiske Fakultet v/områdeleder Peter Hussmann og 

specialkonsulent Ea Feldfos vil derfor gerne besøge studienævnene for at 

forberede nævnets medlemmer på panelmøderne og de spørgsmål, 

akkrediteringspanelet stiller. De vil fortælle i 10 minutter om de 

kvalitetssikringsprocedurer, der er relevante for studienævnet og 

selvfølgelig om panelmøderne. Derfra vil de gerne diskutere med nævnets 

medlemmer, hvad ansvar for kvalitetssikring indebærer. Studienævnets 

medlemmer anbefales før mødet at orientere sig på: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/ samt: 

https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx  

[Red.: Besøget er på baggrund af indstilling blevet fastlagt til fredag d. 11. 

marts 2016 kl. 10:00 til 10:30 i lokale 10.2.05] 

 

Ad 5) MW redegjorde for et påtænkt forsøg med et fælles 

specialeskrivningsprogram på Humaniora i 2016. 

Drøftelser fandt sted under hvilke det blev nævnt at forsøget synes at 

operere med at flere forskellige specialestuderende skal skrive som samme 

emne, men fra forskellige angrebsvinkler. Det kan tænkes at blive svært at 

realisere i praksis, da det er tænkeligt at få eller ingen studerende vil vise sig 

interesserede i noget sådant. 

 

Ad 6) Maria Munnecke redegjorde for en anmodning om ændring i 

studieordningsbestemmelse vedr. Middelægyptisk 1 (HÆGB00421E). 

Studienævnet vedtog studieordningsændringen, til implementering snarest 

muligt, evt. i første omgang via en generel dispensation. 

Som følge af strukturerne og tidsperspektiverne omkring implementering af 

nedefra initierede studieordningsændringer (herunder foreløbende generelle 

dispensationer) på Det Humanistiske Fakultet, er der næppe noget der vil 

kunne træde i kraft allerede ved sommereksamen 2016. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog at nedsætte et udvalg til planlægning af 

undervisningens dag i forårssemesteret 2016. 

Udvalget blev bemandet af MW og Simon Beierholm, med mulighed for at 

flere kan træde ind i det. Datoen for undervisningens dag vil evt. blive 25. 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx


 

SIDE 7 AF 7 maj 2016. 

 

Ad 8) MW redegjorde under den lukkede del af mødet, for en konkret 

principiel sag vedr. dispensation fra tilmeldingskravet samt den maksimale 

studietid. 

Studienævnet godkendte dispensation i sagen. 

 

Ad 9) Intet. 


