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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  14. MAJ 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 14. maj 2014 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Øst- og Syd-
østeuropa), Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), Ba-
stian Friborg (Studerende, Mellemøsten), Niklas Minana (Studerende, Mel-
lemøsten), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), 
Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevisionsse-
kretær, observatør), Helen Feyzi (studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Margaret Mehl (VIP-Asienstudier). 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 



 

SIDE 2 AF 6 c. Studieledelsen 
3) Drøftelse af processen der munder ud i at personer indstilles til 

udpegning til studieledelsen med tiltrædelse 1. februar 2015. 
4) Gennemgang af punkterne i notatet om arbejdsgruppernes 

anbefalinger vedr. KA-effektivitet. 
5) Undervisningsevaluering herunder nye evalueringsskemaer. 
6) Evaluering af undervisningens dag. 
7) Mundtlig tilbagemelding fra vejleder til studerende på specialet i 

forbindelse med den forestående afskaffelse af specialeudtalelsen. 
8) Fastlæggelse af ekstraordinært studienævnsmøde vedr. BA 2015 

studieordninger fx onsdag d. 21. maj 2014 kl. 10:00 til 12:00 i lokale 
10-2-05 

9) ToRS fællesfag 
10) ÅTT for de studerende - Åbne svar samt information om 

studiemiljøfremmende tiltag på KU og fakultetet 
11) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referater af møder 2. og 30. april 2014 blev godkendt med visse 
ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der var placeret besked i ToRSnyt vedr. 
undervisningsevaluering af forårssemesteret 2014, og at der var sendt 
høringssvar vedr. fleksibilitet i forholdet mellem BA og KA, hvori det bl.a. 
pointeres at det er et problem og bør ændres, at det foreslås at studerende på 
en såkaldt overgangsramme, under hvilken de tager hul på deres KA før 
deres BA er helt færdiggjort, ikke skal have ret til SU. UP meddelte 
endvidere at der vedr. tredjedelsreglen som drøftet under punkt 7 på 
studienævnsmødet afholdt d. 2. april 2014, var foretaget henvendelser og 
sonderinger, mhp. at klarlægge baggrunden for den nye tolkning mv. MW 
anførte at de øvrige institutter på Det Humanistiske Fakultet ikke har så 
store problemer med den nye tolkning af tredjedelsreglerne, der medfører 
flere eksaminer med ekstern censur og flere eksaminer med 
karakterbedømmelse på de centrale fag på BA-niveau, fordi de ikke har 
sprogfag, og navnlig ikke små sprogfag, i det omfang ToRS har det. 
Sprogfag og især små sprogfag har ofte små og evt. skrøbelige censorkorps 
af eksterne censorer, der er dyre at transportere ind til eksaminer fordi 
censorerne ofte kommer langvejs fra, og det er svært at planlægge 
eksaminer da der ofte ikke er mange censorer at vælge mellem. Anderledes 
forholder det sig på de fleste fag på de øvrige institutter på Det 
Humanistiske Fakultet har store censorkorps der er billige og fleksible i 



 

SIDE 3 AF 6 drift, samlet set. Den voldsomme stigning i antallet af reeksaminer (heraf 
mange med ekstern censur) som Studiefremdriftsreformens krav om at alle, 
både ikke-beståede og udeblevne, skal tvangstilmeldes reeksamen, vil i sig 
selv frembyde betydelige problemer på ToRS, og den ændrede tolkning af 
tredjedelsreglernes yderligere aggravering af disse problemer er derfor 
uheldig og uønsket, men måske uundgåelig. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der skal huskes på at der skal laves nye BA-
tilvalgsordninger, i forlængelse af BA 2015 studieordningerne. 

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

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at hun har modtaget ekstra SU-
klip pga. råd- og nævnsarbejde i studienævnet. Det var ikke nemt at opnå, 
der skulle redegøres meget nøje for hvorledes studienævnsarbejdet har været 
årsag til at man er kommet bagud i sit studie. MW anførte at instituttet evt. 
bør indføre kompensation til studenterstudienævnsmedlemmer, fx et antal 
gratis print og kopier eller lignende, i lyset af at muligheden for at få ekstra 
SU-klip beklageligvis og imod instituttets og studienævnets vilje er blevet 
indskrænket så drastisk. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte vedr. ToRS fællesfag, se punkt 9. 

 

Ad 3) UP redegjorde for at der skal tilrettelægges en proces der munder ud i 
at personer (af studienævnet) indstilles til udpegning (af dekanen) til 
studieledelsen med tiltrædelse 1. februar 2015. UP meddelte at hun er 
interesseret i at stille op til indstilling til udpegning som vicestudieleder. Det 
blev foreslået at studienævnet sætter besked i ToRSnyt hvori interesserede 
VIP’ere opfordres til at henvende sig pr. mail, konkret til næstformand Sally 
Frydenlund, med henblik på at blive indstillet til udpegning som studieleder 
og det blev anført at processen bør formaliseres og klarlægges, sådan så det 
står klart hvad der skal ske hvornår i alle hypotetiske situationer der måtte 
kunne opstå, herunder hvis der slet ingen henvendelser fra interesserede 
indkommer, hvis der indkommer præcis én henvendelse, eller hvis der 
kommer mere end én henvendelse. Det blev drøftet i hvilket omfang denne 
besked i ToRSnyt bør ligne et jobopslag og i hvilken grad henvendelser fra 
interesserede bør forlanges at ligne jobansøgninger, og om der evt. bør ske 
hemmeligholdelse af hvem der retter henvendelse og om henvendelser  bør 
behandles på et lukket studienævnsmøde i fortrolighed. 



 

SIDE 4 AF 6 Lars Højer, Thea Björklund Larsen og MW blev af studienævnet nedsat i et 
udvalg der vil lave et udkast til meddelelse/opslag i ToRSnyt der vil blive 
rundsendt pr. mail til godkendelse/kommentering af studienævnets øvrige 
medlemmer. Udvalget vil endvidere evt. udarbejde yderligere retningslinjer 
for processen. 

 

Ad 4) MW redegjorde for hvorledes gennemførselstiden på ToRS KA-
uddannelser, i lighed med fakultetets øvrige KA-uddannelser, søges sænket 
via en 11-punkts-plan som beskrevet i et rundsendt notat om KA-
effektivitet. 

Et af punkterne handler om bedømmelsestiden på specialer, der har været på 
2 måneder, hvilket har gjort det mere eller mindre umuligt at blive kandidat 
på 2 år, hvis der bruges 6 måneder til at skrive specialet, fordi bedømmelsen 
så først er afsluttet efter de 2 år er gået. MW anførte at han tidligere har 
kæmpet for at forøge KA-uddannelserne til 2½ år, men det viste sig umuligt 
at få gennemført. 

Drøftelser om notatet fandt sted, bl.a. vedr. det forhold at på mange KA-
uddannelser afvikles mange kurser frem mod obligatoriske eksaminer kun i 
enten efterårs- eller forårssemestre, og det er derfor kun muligt at følge en 
standardiseret fagpakke hvis man starter i et efterårssemester, og ikke i et 
forårssemester, da forløbene er tilrettelagt efter start i efterårssemestre, som 
er det hovedparten af de KA-studerende gør. 

Muligheden for motiverede ansøgninger blev drøftet, herunder i lyset af at 
retskravet på en kandidatuddannelse måske fjernes. Der synes at være en del 
modstand mod generelt at fjerne retskravet på en KA-uddannelse herunder i 
studienævnet og andre steder. På det fleste af ToRS’ KA-uddannelser, 
bortset fra Tværkulturelle Studier, vil motiverede ansøgninger i mange 
tilfælde være en unødvendig ekstra administrativ byrde der ikke gavner 
noget. 

Studieprocessamtaler blev drøftet, disse haves allerede på ToRS. 
Undervisningsformer og instansen TEACH’ involvering i 
undervisningsaktiviteter der kan involvere studerende, samt opfølgning på 
specialekontrakter og opfølgende samtaler med studerende der overskriver 
en eller flere specialekontrakter blev drøftet. Endvidere omfattede drøftede 
emner: ToRS’ processer vedr. tildeling af specialevejleder, herunder evt. 
skabelse af overblik over specialevejlederes faglige kompetencer og 
interessefelter, tilstedeværelsen af nødvendige lokaler, IT-understøttelse 
samt andre emner. 

 



 

SIDE 5 AF 6 Ad 5) Sally Frydenlund og Thea Björklund Larsen redegjorde for det af 
Sally Frydenlund udarbejdede foreliggende udkast til nyt individuelt 
undervisningsevalueringsskema, til erstatning for det nuværende: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Eval_Skema
_individuel.doc Drøftelser fandt sted om en række forhold, herunder 
spørgsmålene ”Oplever du at modtage forskningsbaseret undervisning?”, 
”Overholder underviseren sine aftaler?” samt andre elementer i skemaet, 
hvor deres formål, anvendelighed og baggrund blev vendt. Spørgsmålet om 
hvornår det er kurset og hvornår det underviseren der bliver evalueret blev 
endvidere drøftet. 

Spørgsmålet ”Oplever du variation og dynamik i undervisningen?” ønskes 
af studenterrepræsentanterne slettet fra skemaet. Studienævnet vedtog at 
slette dette spørgsmål. 

Undervisningsevalueringsudvalget vil arbejde videre med skemaet og evt. 
holde et møde herom. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes det foreslås at der udsendes et 
evalueringsskema til deltagerne i Undervisningens dag, hvilket hun vil 
udarbejde et udkast til. Drøftelser om undervisningens dag fandt sted, 
herunder planlægningsforløbet frem imod dagen, den overordnede idé med 
dagen, oplæggenes indhold og form, forholdet mellem det 
administrationsprægede og det faglige, samt andre forhold. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog at udskyde punktet til mødet d. 28. maj 2014. 

 

Ad 8) Studienævnet fastlagde et ekstraordinært studienævnsmøde vedr. BA 
2015 studieordninger til afholdelse onsdag d. 21. maj 2014 kl. 10:00 til 
12:00 i lokale 10-2-05. Mødet vil omhandle et antal CNA-fag. 

 

Ad 9) Punktet blev behandlet på et tidligere tidspunkt under mødet, end dets 
nummer giver kronologisk indikation af. MW redegjorde for hvorledes at 
han ved et møde i Strategisk Udvalg for ToRS har deltaget i drøftelser vedr. 
ToRS fællesfags fremtid, hvor det blev foreslået at samle fællesdelen på et 
tidligt tidspunkt i semesteret, måske allerede i januar.  

Studienævnet vedtog at dette med stor sandsynlighed ikke kan lade sig gøre, 
da der ikke kan lægges undervisning i den ordinære eksamenstermin i 
januar, ligesom studienævnet finder at processen vedr. ToRS fællesfags 
fremtid bør tilrettelægges anderledes. 



 

SIDE 6 AF 6  

Ad 10) Studienævnet vedtog at udskyde punktet til mødet d. 28. maj 2014  

 

Ad 11) Intet. 


