
I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  
S T U D I E R  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

  

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE 

OG REGIONALE STUDIER 

 

SNORRESGADE 17-19 

2300 KØBENHAVN S 

 

 

akt@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk 

 

 

 
 

  

M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  12. OKTOBER 2011 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 12. oktober 2011 kl. 9:30 til 11:30  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), 
Mads Damgaard (Studerende, Religion, næstformand), Thea Larsen 
(Studerende, Østeuropa), Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Malene 
Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Rune Rattenborg (Studerende, 
suppleant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær) 

Fraværende: Frederik Juel Andersen (Studerende, Øvrige fag), Nanna 
Theilgaard (Studerende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
b. Nævnsmedlemmer 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Årshjul for udvikling af nye uddannelser. 
4) Generel dispensation fra Tilvalgsstudiet på BA-niveau i 



 

SIDE 2 AF 5 Østeuropastudier - 2007-studieordningen. 
5) Efterårsvalg 2011 til Studienævnet. 
6) Høring over udkast til kvalitetssikringspolitik af uddannelserne. 
7) Orientering om møde med dekanen vedr. studieadministrationen 

v/studieleder MW. 
8) Undervisningsgennemførelse. 
9) Fleksibel master. 
10) Joblab-sagen. 
11) Forlænget speciale? 
12) Ansøgning om dispensation vedr. ”HJAB00401E; 40. Japansk B - 

Moderne oversættelse; 15 ECTS” under Japansk BA 2005-
studieordningen. 

13) Evt. 
 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 21. september 2011 blev 
godkendt med nogle rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at Åbent Universitet stadig fungerer dårligt, der er 
problemer med kontakten til Åbent Universitet og andet, manglende 
muligheder for at betale for de studerende, Absalon-problemer, 
eksamenstilmeldingsproblemer mv. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte at et møde angående 
originalsprogsforståelsen, herunder især propædeutikspørgsmålet, på 
Religionsvidenskab vil blive afholdt. Studienævnet vil efterfølgende blive 
orienteret om eller få mulighed for at tage stilling til emnet. 

Rune Rattenborg spurgte til KOTs indsats med at fylde opståede tomme 
pladser på studier kort efter studiestart op, fx på Tibetologi og andre fag, 
hvortil MW svarede at mulighederne for at KOT styrker denne indsats synes 
små, ligesom det ønske instituttet længe har næret om selv i højere grad at 
bestemme optagets omfang, ikke er fuldt opfyldt endnu, men der er 
processer i gang på området. MW meddelte endvidere i den forbindelse, at 
der har været succesfuld indsats der har sørget for at folk der aldrig dukker 
op ved studiestart, eller falder fra meget hurtigt herefter, ikke bliver 
registreret som frafald. 

 

Ad 2.c.) MW og studienævnssekretæren redegjorde for nogle af de sager 



 

SIDE 3 AF 5 seneste postmøde (hvor UP ikke deltog) har afgjort på studienævnets vegne, 
hvor der har været en normal blanding af praktikgodkendelser, 
meritoverførsler/ækvivaleringer, dispensationer ifm. eksamen og andet. 

 

Ad 3) MW redegjorde for hvorledes der er indført et Årshjul for udvikling 
af nye uddannelser jf. beskrivelsen på: 
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/aarshjul/  
 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes Russisk ønsker at få et Russisk litteratur-
kursus igen, hvilket ikke kan komme tilstrækkeligt hurtigt ind i tilvalgs-
studieordningen ift. en gruppe studerende der er i Moskva i indeværende 
semester, hvorfor indholdet ønskes dispenseret ind i ”Valgfrit emne 
(fagelementkode HØEB10031E) (15 ECTS-point)” under ”Tilvalgsstudiet 
på BA-niveau i Østeuropastudier – 2007-studieordningen”. Drøftelser fandt 
sted om emnet og forhold vedrørende Russisk. Studienævnet vedtog en 
generel dispensation til at der kan vælges mellem dette studieelements 
normale indhold, og indholdet ”Russisk litteratur” som det er beskrevet i 
bilaget. 

 

Ad 5) Mads Damgaard (Studerende, Religion, næstformand) redegjorde for 
hvorledes han selv, Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Rune 
Rattenborg (Studerende, suppleant, Mellemøsten) og Nanna Theilgaard 
(Studerende, Mellemøsten) ikke genopstiller ved efterårsvalget 2011 til 
studienævnet. De afgående studenterrepræsentanter vil forestå støtte og 
opkvalificering af de nye repræsentanter, og muligvis selv stille op som 
suppleanter. 

Thea Larsen (Studerende, Østeuropa) meddelte at hun genopstiller. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes et udkast til kvalitetssikringspolitik af 
uddannelserne er kommet i høring. Mads Damgaard anførte, at han fandt at 
det er en fordel at en del af kvalitetssikringspolitikken udgøres af et katalog, 
der anfører hvad et studienævn forventes at gøre. I udkastet til 
kvalitetssikringspolitik fremgår det at evaluering af kurser kun behøver at 
finde sted hvert andet år, hvor det på ToRS plejer at finde sted hvert år. 
Drøftelser om evaluering fandt sted.  

 

Ad 7) MW redegjorde for mødet med dekanen om studieadministrationen 
som han ikke mente drejede sig om at skubbe yderligere arbejde, uden 
medfølgende ressourcer, ud på institutterne, således som det har været 



 

SIDE 4 AF 5 frygtet. Mødet handlede nærmere om hvad institutterne ønsker sig og 
hvordan virkeligheden faktisk er, angående studieadministration. Det blev 
aftalt at ToRS, under behørig iagttagelse af at den nugældende 
ressourcetildeling ikke vil blive forøget, fremover i højere grad selv får lov 
at sætte optagelsestallene, der snart skal indmeldes, således at der evt. kan 
overbookes i højere grad i tråd med de respektive fags frafaldsmønstre. På 
andre institutter ønsker nogle fag lavere optag, og der synes fra fakultetets 
side at være en større imødekommenhed overfor at institutterne er 
forskellige og ønsker sig forskellige praksis. Grundlæggende har de 
studieadministrative ændringer til formål at formindske den samlede 
procentdel af fakultetets budget der går til administration. Drøftelser om 
emnet fandt sted, hvorunder Mads Damgaard meddelte  at der i referatet af 
et tidligere afholdt Akademisk Rådsmøde, findes en fin gennemgang af 
centraliseringen af økonomifunktionen på fakultetet. 

MW meddelte endvidere at Indiensuddannelsen er blevet akkrediteret af 
ACE. Ud af 19 ansøgninger om akkreditering af helt nye uddanelser, synes 
foreløbig kun en, nemlig Indiensuddannelsen, at være blevet akkrediteret, 
Det ser ikke ud til at Afghanistan-uddannelsen bliver akkrediteret.  

 

Ad 8) Lars Højer redegjorde for hvorledes han har kendskab til 
eksperimentering med undervisningsplanlægning, hvor det samme antal 
undervisningstimer fx lægges indenfor færre uger end normalt eller 
lignende. Studienævnet bekræftede sin fastlagte praksis på området, nemlig 
at der er visse frihedsgrader til at lave eksperimenter og alternative 
modeller, hvis de faktisk styrker undervisningen og mængden af 
konfrontationstimer opfyldes, men at det er mindre passende i sprogfag end 
i andre fag, og at visse begrænsninger fx i form af efterårsferien, 
overordnede strukturer mv., eksisterer og må iagttages. 

 

Ad 9) Lars Højer redegjorde for hvorledes studerende der er på en fleksibel 
master (http://aabentuniversitet.hum.ku.dk/aktuellekurser/fleksibel_master/) 
ikke er underlagt en bestemt studieordning, hvilket rejser en række 
spørgsmål. 

MW anførte at grunden til at der ikke er lavet en generel fleksibel-master-
studieordning er, at en studieordning skal lægges på et bestemt institut, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt for disse studerende. Der vil muligvis på et 
tidspunkt blive lavet en stribe dummy-studieordninger til omgåelse heraf. 
Som det er nu, gælder den individuelle uddannelsesplan som udformes 
sammen med en faglærer (vejleder) ved optagelsen til en fleksibel 
masteruddannelse som en studieordning. Det indebærer også at 
vejlederansvaret et større end ellers. 



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 10) Lars Højer redegjorde for at han er blevet gjort bekendt med at 
Joblab mere eller mindre eksplicitet har opfordret til at droppe specialet hvis 
man som studerende fik job før tiden. Studinævnet vedtog, ved UP, at rette 
henvendelse desangående til fakultetet, da dette ikke findes rimeligt. 

 

Ad 11) Lars Højer redegjorde for hvorledes en studerende fra 
Tværkulturelle studier har fået dispensation til at slå Aktuel Tematisk 
Problemstilling og specialet sammen, således at specialet blev forlænget, 
hvilket evt. kan føre til en række sådanne sager hvis det er en generel 
mulighed. MW anførte at der er blevet givet dispensation fordi der var tale 
om omfattende feltarbejde, at beslutningen er truffet i samråd med den 
fagansvarlige, og at der ikke er åbnet generel mulighed for sådanne 
dispensationer, da der kræves usædvanligt omfattende feltarbejde før der 
gives dispensation. 

 

Ad 12) Malene Rasmusen redegjorde for hvorledes hun på vegne af sit hold 
på ”HJAB00401E; 40. Japansk B - Moderne oversættelse; 15 ECTS” under 
Japansk BA 2005-studieordningen, har ansøgt om at få lov at tage alt med 
som hjælpemidler til den bundne skriftlige prøve på universitetet under 
tilsyn som er prøveformen for denne eksamen, altså både små elektroniske 
ordbøger uden netadgang, og computere med og uden netadgang. 
Faglærerne ønsker kun at elektroniske ordbøger uden netadgang er tilladt. 

Drøftelser fandt sted, hvor der blev lagt vægt på at dele af eksamen drejer 
sig om en kendt tekst der skal oversættes. På den baggrund vedtog 
studienævnet at give dispensation hvorefter elektroniske ordbøger uden 
netadgang tillades, mens computere af enhver art og elektroniske ordbøger 
med netadgang fortsat ikke er tilladt. 

 

Ad 13) Intet. 


