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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  12. JUNI 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 487  

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), Thea Björklund Larsen 
(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, næstformand), Jonas A. Juhlin (Stude-
rende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, Religion), Leon Bentkowski 
(Studerende, Øvrige fag), Christian Lykke (Studerende, Asien), Alex K. 
Tonnesen (sekretær), Ditte Kvist (studievejleder, observatør), Helen Fayzi 
(studievejleder, observatør), Ditte Damsgaard (studievejleder, observatør), 
Erik Fiedler (studievejleder, observatør). 
 
Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 



 

SIDE 2 AF 7 i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Planlægning af besøg i studienævnet vedrørende tema 4 i strategi 
2016 der handler om karrierevejledning. 

4) Briefing fra arbejdsgruppen vedr. de nye 2015-studieordninger. 
5) Fortsatte drøftelser om 12-timers-undervisnings-ugen nu og i 

fremtiden. 
6) Fortsatte drøftelser om ToRS fællesfag - videnskab og 

videnskabsteori. 
7) Opdelingen mellem de to studieledere MW og UP. 
8) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 29. maj 2013 blev godkendt 
med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun er i færd med at udarbejde svaret til de 
studerende der har klaget over ToRS fællesfag. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at Arcanic (kurser.ku.dk) stadig kører dårligt. Der er 
håb om at det bliver bedre til efteråret. Det er blevet opdaget at man ikke 
under søgeordsfunktionen kan se Islamiske studier, da denne uddannelses 
kurser kun ligger under Arabisk, hvilket gør relevante kurser svære at finde, 
især for kandidattilvalgsstuderende. Der burde være mulighed for 
krydshenvisninger, så sådanne kurser, hvor det samme kursus udbydes 
under fx både kandidatuddannelsen i Arabisk og under kandidatuddannelsen 
i Islamiske studier, kan fremsøges under begge uddannelser. Det burde 
endvidere være muligt, at få et overblik over alle kurser der udbydes under 
en given uddannelse. 

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

 

Ad 2.b.) Lars Højer meddelte at han havde haft problemer med at finde sine 
fag i Absalon. Drøftelser om emnet fandt sted, hvorunder det fremkom at 
deltagerne ikke synes ført ind på fagene/grupperummene endnu, hvilket 
formodes at ville ske snarligt. 

Jonas A. Juhlin meddelte at han selv, Thea Björklund Larsen, Sari Saadi, 



 

SIDE 3 AF 7 UP og MW havde deltaget i et heldags-kvote 2-møde, hvor ca. 10% af 
optaget på ToRS’ BA-uddannelser pr. 1. september 2013 blev fastlagt, mens 
de sidste 90% sker via kvote 1. Der er ganske stor varians mellem de 
forskellige fag, både i forhold til antallet af kvote-2-ansøgninger, deres 
kvalitet (hvor de bedste ansøgninger kommer til Kinastudier og Japanstudier 
m.fl., hvorimod ansøgningerne til en række øvrige fag typisk er svagere), 
samt procentdelen af optaget der sker via kvote 2. Til Moderne Indien var 
der indkommet 12 kvote-2-ansøgninger, hvilket opfattedes som et godt 
fingerpeg om at søgningen generelt, også via kvote 1, vil blive 
hensigtsmæssig høj. Der anvendes en bred vifte af kriterier til at 
helhedsvurdere ansøgningerne, fx ophold i det relevante land, relevant 
frivilligt arbejde, diverse ambitioner og fremtidsplaner mv., kendskab til 
relevante studiestrukturer, faglige forhold og det ansøgte studie i det hele 
taget. Relevante kurser herunder sprogkurser vægtes også højt. Kriteriernes 
applicering varierer stærkt, determineret primært af sammensætningen af 
ansøgerfeltet på det givne fag. Dvs. at på nogle fag med mange stærke 
ansøgere skal der meget stærke kvalifikationer til at komme ind via kvote 2, 
mens det på andre fag med svagere ansøgerfelter kræver væsentligt mindre. 

Jonas A. Juhlin meddelte endvidere at på samme dag som 
studienævnsmødet, ville der blive holdt et møde på CNA-fagene bl.a. vedr. 
arbejdet med de nye BA 2015-studieordnigner samt vedr. andre forhold. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han havde deltaget i to møder med rektor som har 
været positive. Fakultet har gennemgået ToRS’ uddannelser statistisk, på et 
næsten fornuftigt grundlag, og tallene kan således bruges som 
arbejdsredskab. 

MW meddelte endvidere at der er politisk pres, i retning af at forbedre 
studieeffektiviteten på KA-uddannelser, dvs. den gennemsnitlige 
gennemførselstid. Statistikken på KU samlet set viser, at de studerende på 
kandidatuddannelser kun aflægger i snit 30 ECTS årligt, altså halvdelen af 
de normere 60 ECTS. På ToRS er studieeffektiviteten kun en anelse ringere 
end på KU samlet set. En række tiltag er på tegnebrættet, ingen af dem 
synes at ramme specielt hårdt, et af dem er stramning af reglerne vedr. 
(tvangs)udmelding af de studerende der ikke reelt er til stede på 
uddannelsen, således at varsling af udmelding evt. fremover vil ske allerede 
efter 2½ års studietid på KA-uddannelsen. 

MW meddelte endvidere at STÅ-tallene stiger voldsomt på ToRS for 
øjeblikket, på 4 år er den samlede årlige volumen på instituttet steget fra lidt 
over 700 STÅ til lidt under 900 STÅ, og denne stigningstakt er endnu 
højere end den det stigende optag på uddannelserne ellers i sig selv 
berettiger. 



 

SIDE 4 AF 7 Drøftelser om emnet fandt sted, herunder hvorledes statistikken bliver eller 
bør føres, og om det virkeligt kan passe at de ToRS studerende skulle være 
4 år i snit om deres KA, da oplevelsen af mange synes at være at langt de 
fleste er væsentligt hurtigere, samt om der evt. kan stilles forslag om at 
ændre de (stærkt) forsinkede studerendes indskrivning til en art 
deltidsindskrivning eller på anden måde konstruere strukturer, der gør at de 
ikke tæller med i statistikken (og trækker denne i politisk uønsket retning) 
men stadig får lov at færdiggøre deres kandidatuddannelse over et længere 
tidsrum. 

MW meddelte endvidere at en stribe VIP-ansættelser på Russisk, Arabisk, 
Koreansk, Ægyptologi og andre steder er i proces. 

MW meddelte endvidere at eksamen kører, og at der på grund af flytning i 
uge 26, nu er oprettet et nyt nødnummer som studerende kan ringe til i 
forbindelse med eksamen - f.eks. ved akut sygdom og lignende: 28 75 88 
43. 

MW meddelte endvidere at dekanatet har meddelt at der holdes 
indvielsesarrangementet for KUA2 d. 20. september 2013, hvor den 
officielle del af arrangementet finder sted kl. 10.00-12.00 og efterfølges af 
mindre arrangementer på institutterne, og hvor der samtidig er planer om en 
fest fra kl. 17.00 (eller deromkring) i et stort telt ude på pladsen mellem 
KUA2 og fakultetsbiblioteket. Af den grund er al undervisning på Søndre 
Campus (både KUA1 og KUA2) aflyst d. 20. september 2013.  

 

Ad 3) Studienævnet vedtog at invitere Merete Dirac Reuss og Mike Wenø 
fra fakultet, som det er blevet ønsket, til at deltage i studienævnsmødet d. 26. 
juni 2013, under et punkt vedrørende tema 4 i strategi 2016 der handler om 
karrierevejledning. Studienævnet vedtog endvidere at afsætte 15 minutter til 
punktets behandling på dette møde. 

 

Ad 4) UP redegjorde for at arbejdsgruppen vedr. de nye 2015-
studieordninger er blevet udvidet med Sari Saadi, at det er lagt fast at TAP-
repræsentanten er Anne Korsholm Bergenholtz samt at Kirsten Refsing vil 
indtræde i arbejdsgruppen i sin egenskab af kommende suppleant for 
VIP’erne i Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, 
repræsentationsområde Asien, for resten af valgperioden, en suppleant-
udpegelse der har sammenhæng med at Margaret Mehl er i Japan i 
efterårssemesteret 2013. 

Arbejdsgruppen er således herefter bemandet af Leon Bentkowski, Thea 
Björklund Larsen, Sari Saadi, UP, MW, Anne Korsholm Bergenholtz samt 
Kirsten Refsing, med mulighed for at flere kan indtræde. 



 

SIDE 5 AF 7 Der blev orienteret om at flere forskellige bestræbelser er blevet udfoldet 
med henblik på at realisere muligheden for at en eller flere studerende som 
ikke er medlemmer af studienævnet kan indtræde i arbejdsgruppen, men det 
er ikke lykkedes at identificere sådanne studerende. Da arbejdsgruppen 
efterhånden findes at være bredt bemandet, er realiseringen af denne 
mulighed dog ikke længere så vigtig. 

Arbejdsgruppen har holdt et møde, og på dette vedtog den at indstille til 
studienævnet, at den ønsker at der til dekanen indstilles til at der oprettes et 
ekstra TAP-årsværk, i form af oprettelsen af en midlertidig tidsbegrænset 
stilling på ToRS, der skal besættes af en person der skal udføre funktionen 
som nærmere konkret tovholder på koordineringen af de respektive fags 
arbejde med at udarbejde deres nye BA 2015-studieordninger. Dette fordi 
det forventes at der vil blive tale om en ganske omfattende proces, hvor der 
ikke i den nuværende TAP-gruppe på ToRS synes at være ressourcer til at 
varetage denne tovholderfunktion. 

Studienævnet vedtog at give UP bemyndigelse til gå videre med denne 
indstilling, og således forsøge at få allokeret yderligere TAP-ressourcer. 

UP redegjorde endvidere for hvorledes arbejdsgruppen har drøftet den nye 
skabelon der tænkes anvendt til de nye studieordninger. Den lægger i langt 
mindre grad end hidtil op til udspecificering på visse felter, fx skal 
pensumbestemmelser og andre forhold slet ikke beskrives i selve 
studieordningen, men måske i et separat katalog over supplerende 
bestemmelser, et dokument hvis retlige status med fordel kan afklares 
nærmere. 

 

Ad 5) MW redegjorde for hvorledes han havde foretaget sonderinger i 
forhold til 12-timers-undervisnings-uge-kravets nærmere implementering, 
hvor der fra overordnet side synes at være at principielt ønske eller krav om 
at 12-timers-kravet (der fra ministerielt hold er udformet som et 8-timers-
krav, som Københavns Universitet internt har valgt at skærpe til et 12-
timers-krav) skal gælde i alle tilfælde, mens andre positioner og 
udmeldinger peger i andre retninger. Fx er der uklarhed vedr. om kravet skal 
gælde på 3. år på BA-uddannelserne, hvor tilvalget typisk ligger, ligesom 
det omfang hvori implementeringen allerede skal træde i kraft fra og med 
efterårssemesteret 2013 er uklart, ligesom andre nærmere 
implementeringsaspekter samt evt. sanktioner ved overtrædelse af kravet 
også synes at være uklare. 

Der synes til stadighed at fremkomme forskellige meldinger fra forskellige 
sider, de fleste af dem kun mundtligt, og et udbredt ønske om klarhed og 
officielle skriftlige meldinger blev fremført af flere studienævnsmedlemmer 
fra både VIP- og studentersiden. 



 

SIDE 6 AF 7 Det blev samtidig fremført, at der generelt bør udvises varsomhed med at 
fremføre ønsker om ting man i virkeligheden ikke ønsker sig, fx kan for 
bastant fremførsel af krav om klarhed, risikere at skærpe de endelige krav 
udover det punkt hvor de ville være landet, havde man tålt uklarheden i 
længere tid. 

Studienævnet vedtog at lade MW og UP vil gå videre med emnet, samt at 
sætte det på mødet d. 26. juni. 

 

Ad 6) Margaret Mehl redegjorde for at ToRS fællesfags’ fastlæggelse i de 
nye BA 2015-studieordninger med fordel kan finde sted på et senere 
tidspunkt, fx i løbet af forårssemesteret 2014, hvor hun selv er tilbage fra 
Japan. Men selve næste afvikling af ToRS fællesfag - videnskab og 
videnskabsteori, der skal finde sted under de nuværende 
studieordningsbestemmelser i forårssemesteret 2014, bør søges planlagt i 
løbet af efterårssemesteret 2013, så den kan forbedres i forhold til den ikke 
helt optimale afvikling der fandt sted i forårssemesteret 2013. 

Der blev på studienævnsmødet afholdt d. 29. maj 2013 nedsat et særligt 
ToRS fællesfags-udvalg, til nærmere bemanding, der skal stå for indsatsen 
på området. 

Fra studenterside blev det anført at sikringen af hensigtsmæssig afvikling i 
forårssemesteret 2014, i høj grad vil bero på at de mange undervisere på 
ToRS fællesfag kommunikerer og koordinerer bedre indbyrdes. 

Der blev endvidere fremført ønske om at evalueringsudvalget i særlig grad 
er omhyggelige med undervisningsevalueringen af ToRS fællesfag afviklet i 
forårssemesteret 2013, således at denne evaluering kan danne basis for 
udvalgets arbejde med at forbedre afviklingen i forårssemesteret 2014, samt 
udvalgets evt. oplæg til hvorledes ToRS fællesfags fastlæggelse i de nye BA 
2015-studieordninger bør blive. 

Studienævnet vedtog at både studienævnsmedlemmer og relevante 
undervisere på ToRS fællesfag, som ikke nødvendigvis er medlemmer af 
studienævnet, kan bemande ToRS fællesfags-udvalget. 

Dog skal ikke samtlige undervisere på ToRS fællesfag indgå i udvalget, da 
det vil frembyde praktiske problemer. 

Et forslag der er blevet stillet er, at de der afholder fællesforelæsninger kun 
skal være undervisere fra de respektive fagspecifikke dele af ToRS 
fællesfag, evt. således at denne funktion roterer mellem et givent fags 
undervisere. 

Studienævnet vedtog at lade MW indtræde i ToRS fællesfags-udvalget, samt 
at give ham bemyndigelse til at forestå den nærmere yderligere bemanding 



 

SIDE 7 AF 7 af udvalget, herunder med relevante undervisere. 

 

Ad 7) UP redegjorde for et rundsendt udkast til dokument med oversigt over 
UPs opgaver og ansvarsområder som studieleder og studienævnsformand. 
Der blev stillet forslag om at dokumentet (gerne i overskuelig 
punktformsudgave) kommer rundt i ToRSnyt, så underviserne ved hvem de 
skal henvende sig til i forskellige tilfælde. 

MW redegjorde for at han personligt hidtil har haft gavn af ordningen med 
to studieledere, bl.a. har det forhold at de to studieledere gensidigt kan træde 
i hinandens sted ved fravær, vist sig hensigtsmæssigt i en række konkrete 
situationer, og han redegjorde endvidere for hvorledes han vil gå videre med 
beskrivelsen af egne opgaver/ansvarsområder, så der kan fremkomme en 
samlet oversigt. 

 

Ad 8) Praktiske aspekter i forhold til sidste studienævnsmøde i 
forårssemesteret, som er sat til afholdelse onsdag d. 26. juni 2013 kl. 11:00 
til 12:30 blev drøftet. Da ToRS må formodes evt. at befinde sig i flytterod 
på KUA2 på dette tidspunkt, blev muligheden for at mødet evt. kan blive 
afholdt i et af fakultetets mødelokaler nævnt. 


