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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  13. MAJ 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 13. maj 2015 kl. 12:30 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøst-

europa), Simon Stjernholm (VIP-Religion, suppleant), Simon Beierholm 

(Studerende, Religion, næstformand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og 

Sydøsteuropa), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier), Alex K. 

Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (vicestudieleder, observatør), Maria 

Munnecke (studieordningsansvarligtær, observatør), Ditte Specht (studen-

terstudievejleder, observatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, obser-

vatør), Niki Corfixsen (institutadministrator, observatør), Jakob Skovgaard-

Petersen (VIP-Mellemøsten, observatør) og Niels Vinding (VIP-

Mellemøsten, observatør) 

 

Fraværende: Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mellemøsten), Margaret 

Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referater. 

c. Opfølgning. 



 

SIDE 2 AF 6 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Studiestartsprøven i efterårssemesteret 2015. 

4) Præsentation af ToRS administrations indsats for at forbedre 

servicen i forhold til de studerende. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne: ”Procedure for akkreditering af eksisterende 

uddannelser” samt punktet: ”Procedure for prøver og eksamen”. 

6) Tilmeldingskrav: Opdateret kommunikationsplan, håndtering af 

særlige studentergrupper. 

7) Dimensioneringens konsekvenser for ToRS’ respektive KA-

uddannelser ved optaget pr. 1. september 2015. 

8) Evalueringsudvalgets forslag til nyt Delphi-skema . 

9) Brug af computer og/eller internet som hjælpemiddel ved forskellige 

typer eksaminer. 

10) Kapacitetsindmelding vedr. optaget på ToRS’ respektive BA-

uddannelser pr. 1. september 2015. 

11) Ny studieordning på KA i Islamiske studier 

12) Udarbejdelse af nye BA- og KA-uddannelser i Mellemøststudier 

13) Skype-eksaminer 

14) Vejledning af studerende der er bortrejst 

15) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 15. april 2015 samt af møde afholdt d. 

29. april 2015 blev godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun vil udsende doodle (eller dudle) vedr. 

datofastlæggelsen af undervisningens dag i september 2015. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at afdækkelsen af hvilke skriftlige stedprøver der kan 

flyttes til afholde på ITX (http://pc-eksamen.ku.dk/) fortsat pågår. Ved 

sommereksamen 2015 flyttes der eksaminer fra flere ToRS-fag herud, 

ligesom der vil blive afholdt åbent hus på ITX for studerende fra HUM den 

19. maj 2015 kl. 16-18. Der kan skabes mulighed for begrænset 

internetadgang, hvilket indebærer at der etableres adgang til fx en bestemt 

online-ordbog på internettet, og intet andet på internettet. Man må ikke 

http://pc-eksamen.ku.dk/


 

SIDE 3 AF 6 medbringe eget tastatur, på hvis taster der står noget andet og for ens sprog 

mere relevant end de latinske bogstaver der står på de tastaturer der 

forefindes, dvs. at det er begrænset hvilke eksaminer, der kan komme derud. 

På længere sigt vil ITX sandsynligvis sørge for de relevante tastaturer – men 

det tager et stykke tid at få det på plads. Arabisk har dog haft 

sprogeksaminer på ITX, hvor de studerende så skrev det arabiske med den 

elektroniske pen. Spørgsmålet om hvorvidt man kan kræve at de studerende 

lærer blindskrift, så de ikke har behov for et tastatur der passer til det sprog 

de skal skrive på, ved de relevante eksaminer blev rejst – men Studienævnet 

mente som helhed at man ikke kan forvente blindskrift.  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Tine Roesen meddelte at budgetterne er ved at 

være færdige, og at der vil blive afholdt forskellige typer af Akademiske 

skrivekurser mv. igen, ligesom tidligere. 

 

Ad 3) Under punktet deltog den inviterede gæst Niki Corfixsen. Hun 

redegjorde for ledelsens indstilling vedr. studiestartsprøven i 

efterårssemesteret 2015, hvor der indstilles til at studiestartsprøven afholdes 

på nogle, ikke alle, af ToRS’ BA’er, nemlig disse: Arabisk, Ægyptologi, 

Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi, Eskimologi, Kinastudier, Moderne 

Indien- og Sydasienstudier, Sydøstasienstudier (Indonesisk og Thai), 

Tibetologi, Balkanstudier og Grækenlandsstudier. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at de 

statistikker som indgår i frafaldsopgørelserne, både initial-frafaldet (som 

studiestartsprøven relaterer til) og senere frafald, er misvisende og/eller 

svært forståelige i mange tilfælde. 

Studienævnet vedtog at afholde studiestartsprøven på disse uddannelser i 

efterårssemesteret 2015 samt udover de indstillede også de fag, der tidligere 

har deltaget i studiestartsprøven hvis en eller flere af disse fag ønsker at 

afholde studiestartsprøve i efterårssemesteret 2015. 

UP vil gå videre med emnet på vegne af studienævnet med udgangspunkt i 

de på mødet stedfundne drøftelser. 

 

Ad 4) Inviteret gæst Niki Corfixsen præsenterede ToRS administrations 



 

SIDE 4 AF 6 indsats for at forbedre servicen i forhold til de studerende. Et KU-

workshopforløb over 1½ dag med deltagelse af administrationens 

studieadministrative medarbejdere og studerende fra ToRS’ uddannelser 

samt en konsulent, var blevet afholdt. Berørte emner omfattede bl.a. de 

studerendes møde med administrationen, indretning af lokaler med skiltning 

mv., samt kommunikation via KUnet, facebook, plakater, postkort og 

studiebeskeder mv. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det bl.a. blev nævnt at særligt 

studievejledningen burde være i bygning 10 og ikke bygning 25, da 

studievejledningen har daglig kontakt med de studerende, og de i er bygning 

10, og ikke i bygning 25. Fx kunne lokalet til de eksterne lektorer i bygning 

10, byttes med studievejledningens lokale i bygning 25. 

 

Ad 5) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 6) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 7) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 8) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 9) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 10) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 11) Under punktet deltog de inviterede gæster Jakob Skovgaard-

Petersen og Niels Vinding. Indledningsvist redegjorde Jakob Skovgaard-

Petersen for KA i Islamske studier og dens evt. fremtid. Uddannelsen har 

eksisteret i ca. 10-15 år. Sprogkravene er mindre end på KA i Arabisk og de 

øvrige moderne CNA-fag, hvilket tiltrækker nogle andre typer studerende, 

som i nogen grad ligner dem der søger KA i Tværkulturelle studier, som er 

en uddannelse som KA i Islamiske studier har visse træk til fælles med, og 

deler nogen historik med, selvom KA i Islamiske studier aldrig har haft så 

stort et optag og har en anden type faglig fokus. Der har siden 2011 været 

arbejdet med at nyskabe uddannelsen, bl.a. ved at gøre den engelsksproget, 

hvilket ikke er blevet fuldført fordi det hidtil er blevet meddelt at det ville 

kræve ny-akkreditering. Da der tilfældigvis i 2013 blev optaget meget færre 



 

SIDE 5 AF 6 studerende på KA i Islamiske studier end i årene før eller siden, og fordi 

dimensioneringen tager udgangspunkt i netop optaget i 2013, medfører det 

at der som udgangspunkt kun må optages 3 studerende på KA i Islamiske 

studier pr. 1. september 2015. Dette tal kan måske hæves lidt, ved at flytte 

rundt på pladser internt mellem relevante KA-uddannelser, men det kan 

næppe hæves meget. Der bør på den baggrund finde en afklaring sted om 

hvorvidt man enten helt skal nedlægge uddannelsen, eller om man fra både 

instituttets og fakultetets hånd skal kaste de nødvendige (dvs. formodentlig 

anselige) ressourcer ind i at bevare den, helst i sin påtænkte nye udgave, 

som altså består i en engelsksproget uddannelse, der også henvender sig til 

internationale studerende, og som optager væsentligt mere end 3 studerende 

årligt. 

Niels Vinding redegjorde for de udarbejdede planer for den nye udgave af 

KA i Islamiske studier. Uddannelsen tænkes omdøbt til “Islam and Muslims 

in the Modern World” og planen er at kunne optage ca. 20 studerende årligt. 

Forholdet mellem klassiske og moderne forståelser af islam er relevant, og i 

uddannelsen lægges der vægt på det moderne, uden at det klassiske udelades 

samt på islam globalt  og her findes der netop på ToRS unikke faglige 

muligheder for en sådan uddannelse, fordi man på ToRS beskæftiger sig 

med så mange forskellige dele af verden som det er tilfældet. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at halve 

løsninger, fx et optag på 6 i stedet for 3 studerende årligt, måske ikke er 

umagen værd, at det er en paradoksal situation at Islamiske studier på en og 

samme tid står overfor nedlæggelse og løfterige fremtidsudsigter, at en 

medieoffensiv med henblik på bevarelse af Islamiske studier evt. bør 

foranstaltes da en nedlæggelse åbenlyst strider mod erklærede politiske 

ønsker og at ledelsen på ToRS burde involvere sig mere i at fremtidssikre 

Islamiske studier. 

Drøftelser fandt sted vedr. mulighederne for evt. at etablere et samarbejde 

med Lunds Universitet, da dette universitet har traditioner indenfor 

Islamologi, i et fagmiljø der for øjeblikket også er udsat for nedskæringer 

eller trusler herom, og derfor måske af både faglige og praktiske årsager 

kunne være interesserede i at udvikle en fælles engelsksproget uddannelse. 

Her kunne man måske skele til MACA, Master of Arts (MA) in Applied 

Cultural Analysis (http://maca.ku.dk) som netop er en engelsksproget 

KA/Master-uddannelse udbudt i et samarbejde mellem Københavns 

Universitet og Lunds Universitet. 

Studienævnet vedtog at det støtter Islamiske studiers bestræbelser på også 

fremover at være en funktionsdygtig og faglig stærk uddannelse, efter fagets 

egne ønsker sådan som de skitseres, da disse findes fagligt og 

studiestrukturelt hensigtsmæssige. 

http://maca.ku.dk/


 

SIDE 6 AF 6 Simon Stjernholm vil på studienævnets vegne gå videre med at sondere 

mulighederne for samarbejde med Lunds Universitet i tæt kontakt med 

fagmiljøet omkring Islamiske studier, og han vil udarbejde et udkast til 

studienævnsvedtagelse om emnet.  

 

Ad 12) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 13) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 14) Punktet blev udskudt til mødet d. 27. maj 2015. 

 

Ad 15) Intet. 


