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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  14. MARTS 2011 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 13:30 til 15:00  

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), 
Thea Björklund Larsen (Studerende, Østeuropa, næstformand), Leon Bent-
kowski (Studerende, Øvrige fag), Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellem-
østen), Sari Saadi (Studerende, Religion), Kåre Skinnebach (Studerende, 
Asien), Bente Kristiansen (TAP, observatør), Maiken Møldrup Pedersen 
(under punkt 3, eksamensmedarbejder, observatør), Erik Sporon Fiedler 
(studievejleder, observatør) Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 



 

SIDE 2 AF 5 c. Studieleder Morten Warmind (MW) 
3) En oversigt over udeblivelser 2010/2011. 
4) Vejledende ugeplaner for fuldtidsstudier samt obligatorisk 

minimumstimetal. 
5) Ny praksis omkring aflæggelse af "Bosnisk/kroatisk/serbisk sprog 3" 

under "Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau 
med specialisering i det centrale fag Balkanstudier, 2010-
ordningen". 

6) Ændring vedr. ”Religionshistorie II: Indiske religioner og/eller 
islam”. 

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

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 29. februar 2011 blev 
godkendt med nogle ændringer. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget, da hun ikke var til stede.  

Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte sager.  

 

Ad 2.b.) Jonas A. Juhlin meddelte at han er blevet kontaktet af nogle 
studerende fra Ægyptologi, der havde hørt om at rektor har som intention at 
sprogundervisningen styrkes ved at studerende fra hele KU (ideelt set) skal 
have mulighed for at få udvidet deres uddannelse med fx 30 ECTS 
sprogundervisning, fx i et af ToRS’ sprog med tilhørende udvidelse af deres 
SU-ramme. Disse ægyptologi-studerende var bekymrede for at de ville blive 
påtvunget yderligere og evt. fremmedartet sprogundervisning i den 
forbindelse. MW meddelte i den forbindelse, at der ikke er grund til 
bekymring. 

Leon Bentkowski meddelte at flere studerende har forespurgt om kantinens 
åbningstider enten forlænges til senere, eller om der kan opstilles en 
kaffeautomat, til brug for studerende der sidder om eftermiddagen og 
studerer. Drøftelser fandt sted om emnet, hvorunder MW anførte at der evt. 
vil kunne ydes et mindre tilskud til initiativer taget i den forbindelse. 

Thea Björklund Larsen meddelte at der på hendes afdeling er problemer 
vedr. ToRS-fællesfag, da det er kommet bag på mange at der er tale om en 
ugeopgave, hvilket er blevet meddelt for nyligt på hjemmesider og via 
Absalon mv., i tråd med en studienævnsbeslutning truffet på møde afholdt 
d. 23. nov. 2011, der ikke er blevet fuldstændig inkorporeret i 2010-
studieordningen, som det ellers var meningen at den skulle blive. 



 

SIDE 3 AF 5 Studienævnet valgte at reagere på adskillige henvendelser, dels fra 
undervisere, men især fra studerende. Derfor er den fælles eksamensform 
for ToRS fællesfag sat ud af kraft ved sommereksamen 2012. 

I stedet blev vedtaget følgende (red. note v/Alex Tonnesen: nedenstående 
vedtagelse inkorporerer efterfølgende vedtagelse foretaget pr. mail efter 
mødets afholdelse og rundsendt via ToRSstudnyt, Absalon mv.): 

”Eksamensformen for studerende på fælleselementet på eskimologi, arabisk, 
persisk, tyrkisk og hebraisk samt indiansk er som flg.:   

Bunden uge-opgave på 10-12 sider.   

Afleveringsfrist senest onsdag d. 30. maj 2012 kl. 12.00, udlevering af 
spørgsmål onsdag den 23. maj 2012 inden kl. 12.00.   

Eksamensform for studerende fra alle andre fag på Tors:   

En bunden opgave uden tidsfrist på 13-15 sider   

Underviseren på den fagspecifikke del af fælleselementet underretter sit 
hold om hvori bindingen består.  

Måden at ”binde” opgaven på kan variere fra hold til hold.  

Afleveringsfrist senest onsdag den 30. maj 2012 kl. 12.00  

Pensum for både bunden uge-opgave og bunden opgaven uden tidsfrist er 
1000 sider. Af disse 1000 sider er 350 sider fællespensum fra 
ToRSfællesdelen. Underviser på det regionale fag afgør, hvorvidt de 
resterende 650 sider kan opgives som fællespensum eller som individuelt 
pensum.  

Ovenstående sætter oplysninger i studieordningerne, der ikke er i 
overensstemmelse med angivelserne i denne meddelelse vedrørende 
pensum, eksamensform samt opgavens sidetal ud af kraft.   

Studienævnet beklager den forvirring, der har været. Forvirringen skyldes at 
ændringer til fælleselemente der blev vedtaget i efteråret mod forventning 
ikke var kommet ind i alle studieordninger.  

Årsagen til at nogle fag nu har bunden opgave med tidsfrist og andre uden 
skyldes ligeledes forskelle mellem informationerne på de forskellige fag.  

Studienævnet beklager forvirringen. Tvivlsspørgsmål kan rettes til 
underviserne på den fagspecifikke del af faget samt til studienævnsformand 
ulla prien prien@hum.ku.dk eller studieleder Morten Warmind 
warmind@hum.ku.dk” 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der er blevet forespurgt om ønsker til nøgletal i 
forbindelse med uddannelserne, nøgletal der fx evt. skal anvendes til eller af 



 

SIDE 4 AF 5 ACE. Drøftelser om forskellige statistiske forhold, herunder ÅU- og 
kandidattilvalgsstatistikker mv. fandt sted, og det blev nævnt at der er ved at 
blive udarbejdet nye STÅ-tal på instituttet. 

MW meddelte at hundredvis af personer havde besøgt åbent hus på ToRS 
og hørt om forskellige ToRS-uddannelser, og at arrangementet havde været 
en succes. 

 

Ad 3) Punktet blev behandlet før punkt 2. Maiken Møldrup Pedersen rede-
gjorde for et forslag om at studerende der ikke afleverer individuelt petitum, 
hvor der er krav om det, og som derfor ikke har ret til at aflægge eksamen, 
bliver afmeldt eksamen i stedet for at blive bedømt udeblevet, som det nu er 
tilfældet. Drøftelser fandt sted i den forbindelse, bl.a. omkring petitumfor-
hold i almindelighed mv. Der er stor forskel fra fag til fag og informations-
forhold på hjemmesider mv. har relevans i den forbindelse. Spørgsmålet er 
blevet aktualiseret af den automatiske eksamenstilmelding, da en del af de 
726 udeblivelser der var i det akademiske år 2010/2011 skyldes studerende 
der fx ikke har været klar over at de var automatisk eksamenstilmeldt eller 
er udeblevet af forskellige andre årsager. Der er en del administrativt arbej-
de forbundet med petitum og pensum i det hele taget, uanset om den stude-
rende bliver administrativt afmeldt eksamen, og dermed ikke bruger et ek-
samensforsøg, eller som hidtil, bliver bedømt udeblevet med brug af et af de 
tre eksamensforsøg. Muligheden for at søge om dispensation til aflevering 
af petitum efter fristens udløb, tænkes opretholdt under alle omstændighe-
der. 

Der synes at være enkelte eksaminatorer der ikke afleverer fællespen-
sum/fællespetitum eller videresender individuelt petitum til eksamensadmi-
nistrationen, således som det er meningen, hvilket er uheldigt.  

Studienævnet vedtog den foreslåede ændring, således studerende fremover 
kan blive administrativt frameldt eksamen i relevante tilfælde, frem for be-
dømt udeblevet. 

 

Ad 4) MW redegjorde for at der er udarbejdet ugeplaner for forskellige fag 
på ToRS. Drøftelser om minimumstimetal mv. på forskellige ToRS-
uddannelser fandt sted, hvorunder MW anførte at beregninger viser at 
instituttets uddannelser over en bred kam lever op til kravene, bl.a. fordi der 
er tale om gennemsnitstimetal der foreløbigt kun gælder 
bacheloruddannelser og som følge af småfagsbevillingerne der evt. vil 
muliggøre øget undervisning, og at der således ikke synes grund til 
bekymring i den forbindelse for nuværende. Undervisningen på 



 

SIDE 5 AF 5 kandidatuddannelser blev også drøftet, fx i forhold til nye 
undervisningsformer fx med brug af hjælpelærer eller andet. 

 

Ad 5) Alex K. Tonnesen redegjorde for ændringen, efter hvilken der 
udstedes en ny standardforhåndsgodkendelse til studerende der får 
forhåndsgodkendt meritoverførsel som ”Bosnisk/kroatisk/serbisk sprog 3”. 

Studienævnet vedtog ændringen. 

 

Ad 6) MW redegjorde for ændringsforslaget, der går på at der vedrørende 
”Religionshistorie II: Indiske religioner og/eller islam (konstituerende) 
Fagelementkode: HREB00271E; 10 ECTS-point” ændres under punktet 
”Pensum” så det i sin helhed kommer til at lyde: 

”Der opgives som kursuslitteratur ca. 500 normalsider baggrunds- og 
speciallitteratur og ca. 80 normalsider kilder, herunder eksempler på 
klassisk religiøs litteratur.” 

Studienævnet vedtog ændringen. 

 

Ad 7) Intet. 


