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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  15. APRIL 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 15. april 2015 kl. 12:30 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia 

Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), 

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

de, Religion, næstformand), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier), 

Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekre-

tær), Tine Roesen (vicestudieleder, observatør), Maria Munnecke (studie-

ordningsansvarlig, observatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, ob-

servatør), Ditte Specht (studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel 

Kildetoft (Studerende, Asienstudier, suppleant) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Afholdelse af skriftlige eksaminer på ITX. 

4) Undervisningens dag. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne: ”Procedure for lukning af eksisterende uddannelser” 

samt punktet: ”Procedure for dialog med alumner, aftagerpaneler og 

censorkorps”. 

6) Studiestartsprøver. 

7) Undervisningsevaluering. 

8) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 18. marts 2015 blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at undervisningsevalueringsgruppen vil afholde et 

møde. 

 

Ad 2.a.) UP og Tine Roesen meddelte at en bestemt konkret sag har givet 

anledning til principielle drøftelser vedr. den status og rigiditet der gælder i 

forbindelse med mulige tolkninger af  de strukturerede studieforløb som de 

fremgår for ToRS’  KA-uddannelser i deres studieordningers 

kassogrammer.  

 

Studienævnet besluttede at sætte den konkrete sag på den lukkede del af 

mødet onsdag d. 29. april 2015.  

Sagen vil under den første del af den lukkede del af mødet blive præsenteret 

af Pia Johansen i hendes egenskab af VIP-repræsentant for bl.a. russisk.  

Studienævnet vil herefter på fagligt oplyst baggrund, gå over til for sig selv, 

kun med deltagelse studienævnsmedlemmer (herunder suppleanter) samt 

referent, at drøfte de mere principielle aspekter vedr. om studienævnet, på 

faglig velfunderet baggrund og efter indstilling fra uddannelseskoordinator, 

skal forsøge at få genetableret den mindre rigide tolkning af ”første år” i 

netop denne sag. 

UP meddelte endvidere at det på baggrund af instruks fra Det Humanistiske 

Fakultet, er blevet sådan at fag der ønsker at lave ændringer i deres 



 

SIDE 3 AF 5 studieordninger til ikrafttrædelse pr. 1. september 2016, hvor der er frist for 

endelig indgivelse af disse ændringer pr. 1. september 2015, skal melde 

hensigtserklæringer vedr. disse påtænkte ændringer ind til Maria Munnecke 

inden 1. maj 2015, hvilket der også vil blive givet besked om direkte til 

uddannelseskoordinatorerne. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Margaret Mehl spurgte til uddannelseskoordinatorsituationen på 

Moderne Indien og Sydasienstudier. Tine Roesen svarede i sin egenskab af 

vicestudieleder og medlem af ledelsesgruppen, at Brian Arly Jacobsen af 

ledelsen er blevet udnævnt til uddannelseskoordinator for Moderne Indien 

og Sydasienstudier, bl.a. med henblik på at sikre hensigtsmæssig facilitering 

af visse processer omkring kursusudbud mv. Der blev også spurgt til 

uddannelseskoordinatorsituationen på Sydøstasienstudier (Thai og 

Indonesisk), hvor der herskede tvivl om hvordan situationen var (det kan 

efterfølgende fastslås at Brian Jacobsen også er uddannelseskoordinator for 

Sydøstasienstudier.UP) 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Tine Roesen meddelte at der havde været besøg af 

aftagerpanelet, hvor 4 engagerede aftagerrepræsentanter var kommet til 

stede. Nogle af de emner der blev drøftet var praktik-spørgsmål, 

organisationsspecialet på KA i Tværkulturelle studier samt hvorledes 

aftagerpanelet kan få en rolle i forhold til ToRS’ studieordninger, særligt 

vedrørene kompetencebeskrivelser mv.  

Tine Roesen meddelte endvidere at studieledelsen er i færd med at fastlægge 

kursusudbuddet i et relevant fremtidigt semester, hvor der indmeldes fra de 

respektive fag til studieledelsen, hvorefter studieledelsen bl.a. tjekker i 

forhold til 12-timers-undervisnings-BA-ugen, de enkelte VIP’eres 

undervisningsmængde, samt evt. i forhold til andre emner. 

 

Ad 3) UP orienterede om hvorledes der er processer i gang, med den hensigt 

at flytte  skriftlige eksaminer (stedprøver) til ITX jf.: http://pc-

eksamen.ku.dk. UP vil rundsende besked til uddannelseskoordinatorerne i 

den forbindelse. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes Undervisningrnsdag ønskes afholdt i 

september 2015. I 2016 vil Undervisningens dag evt. blive afholdt i 

slutningen af maj. 

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


 

SIDE 4 AF 5 Studienævnet vedtog at Undervisningens dag i 2015 skal afholdes i 

september 2015. 

Udvalget vedr. Undervisningens dag vil gå videre med planlægningen. 

  

Ad 5) UP redegjorde for Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik 

for uddannelser – punkterne ”Procedure for lukning af eksisterende 

uddannelser” samt punktet: ”Procedure for dialog med alumner, 

aftagerpaneler og censorkorps”. Vedrørende emnet lukning af eksisterende 

uddannelser, er det væsentligste spørgsmål hvornår der er tale om en 

lukning af en uddannelse, hvornår der er tale om en sammenlægning, og 

hvornår der er tale om en omdannelse/videreførelse af en uddannelse. Fx i 

forbindelse med de påtænkte/foreslåede ændringer på Mellemøststudier 

såvel som på Asienfagene, er det væsentligt at forholde sig til i hvilket 

omfang de hidtidige uddannelser lukker eller ej, hvis der sker 

sammenlægninger/omdannelser. 

Med hensyn til emnet dialog med alumner, aftagerpaneler og censorkorps, 

så fandt drøftelser sted, under hvilke det blev nævnt at der bør kigges 

nærmere på mulighederne for at lave mere præcise statistikker over 

alumnernes arbejdsløshed opdelt efter fag, samt at der evt. bør oprettes en 

ToRS-alumne-forening. Dialogen med censorkorpsene er også vigtig, og 

studieledelsen bidrager her. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes der er foretaget sonderinger og 

evalueringer vedr. studiestartsprøven. Overordnet set ønsker alle de fag på 

ToRS der afholdt studiestartsprøven i efterårssemesteret 2014, også at gøre 

det ved BA-optaget pr. efterårssemesteret 2015, med undtagelse af 

Religionsvidenskab der er splittet på spørgsmålet. 

Emnet ensretning af syge- og reeksamensformen (omprøveformen) for 

studiestartsprøven, så den bliver ens for alle ToRS-fag, hvilket den ikke var 

i efterårssemesteret 2014, blev drøftet.  

Studienævnet vedtog at essayet i syge- reeksamensformen (omprøven) for 

studiestartsprøven skal afskaffes. 

Emnet udbredelse af studiestartsprøven til alle BA’er på ToRS fra og med 

efterårssemesteret 2015, blev drøftet. 

Studienævnet vedtog, at i det omfang en samlet analyse viser at 

ressourceforbruget ved afholdelse af studiestartsprøven er mindre end 

gevinsten ved at de nystartede spøgelsesstuderende udskrives hurtigere, og 

under forudsætning af at tilstrækkelige mængder TAP-ressourcer på ToRS 

faktisk afsættes til deres afholdelse, så vedtager studienævnet 



 

SIDE 5 AF 5 studiestartsprøven til afholdelse på alle ToRS-fag fra og med 

efterårssemesteret 2015. 

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes undervisningsevalueringsudvalget vil 

rundsende meddelelse vedrørende undervisningsevalueringen i 

forårssemesteret 2015. 

 

Ad 8) Intet. 


