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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  15. DECEMBER 2014 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 15. december 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 

studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-

Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Bastian Friborg 

(Studerende, Religion, vikarierende næstformand), Jesper Nyeng (Studeren-

de, Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. Tonnesen (sekretær), Johanne Furu 

(studenterstudievejleder, observatør), Ditte Specht (studenterstudievejleder, 

observatør), Helen Feyzi (studenterstudievejleder, observatør), Thomas 

Brudholm (tovholder for videnskabsteori for fagene på ToRS, inviteret gæst, 

til stede under punkt 11). 

 

Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), 

Niklas Minana (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 7 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Censorinstitutionens fremtid. 

4) Afrapportering fra 12-timers-BA-undervisnings-uge-kravs-udvalget. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne ”Procedure for undervisningsevaluering” samt punktet: 

”Procedure for uddannelsesredegørelse”. 

6) Overgangsbestemmelser i BA 2015-studieordningerne. 

7) Evaluering af studiestartsprøven. 

8) ITX: Kommunikationsplan for skriftlige stedprøver E14. 

9) Årsberetning 2014 - Censorkorpset for Minoritetsstudier og 

Komparative Kulturstudier. 

10) Forudsætningskrav og tilmelding til 3. prøveforsøg. 

11) Videnskabsteori for fagene på ToRS. Se bilag. Med deltagelse af 

invitereret gæst Thomas Brudholm. 

12) Fastlæggelse af møde i januar 2015. 

13) Studieordning for Propædeutik A i Græsk. 

14) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 1. dec. 2014 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at Indiansk og Eskimologi foreløbigt har sat 

bestræbelserne på at udarbejde en fælles BA-tilvalgsstudieordning i bero. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der arbejdes intensivt med fakultetets 

tilbagemeldinger vedr. BA 2015-studieordningerne. 

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

postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Bastian Friborg meddelte at der er fremkommet et forslag til 

hvorledes der på 3. sal i bygning 10 kan indrettes lokaler til de studerendes 

brug på permanent basis. Planen er udarbejdet af et antal arkitekter efter 

møder afholdt med deltagelse af studenterrepræsentanter samt ledelsen på 

ToRS m.fl. Den permanente løsning håbes at være klar til ibrugtagning fra 

og med efterårssemesteret 2015. Indtil da vil en midlertidig løsning med en 

mobilbar og midlertidig nedlæggelse af handicaptoilettet også på 3. sal i 



 

SIDE 3 AF 7 bygning 10, formodentlig finde anvendelse i forårssemesteret 2015. 

Drøftelser fandt sted, under hvilke det blev nævnt at det er et problem at 

studievejledningen nu befinder sig i bygning 25, da det ville være væsentligt 

mere hensigtsmæssigt hvis studievejledningen lå der hvor de studerende 

befandt sig, nemlig i bygning 10. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at prodekanen for uddannelse på Det Humanistiske 

Fakultet på et møde havde anført at den model for BA-studieordninger som 

på ToRS udmøntes i BA 2015-studieordningerne, men som på de øvrige 

institutter i vid udstrækning er udmøntet i disses BA 2012-studieordninger, 

evt. nu findes for ufleksibel samt indbefattende et skred i forhold til 

foreliggende forudsætninger mv., og at det derfor måske vil blive sådan at 

der skal laves en fuldstændig ny og helt anderledes struktur for BA-

studieordninger på Det Humanistiske Fakultet, hvilket måske vil føre til at 

der skal laves helt nye BA-studieordninger ret få år efter BA 2015-

studieordningernes ikrafttrædelse. Dette vil evt. blive fundet fagligt 

uhensigtsmæssigt på ToRS, måtte situationen vise sig at opstå. 

 

Ad 3) UP redegjorde for de anførte overvejelser på side 112 til 116 i 

rapporten fra Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående 

Uddannelser der befinder sig på: http://ufm.dk/uddannelse-og-

institutioner/rad-naevn-og-

udvalg/kvalitetsudvalget/publikationer/samlet_rapport_web_01-2.pdf  

Drøftelser fandt sted om censorinstitutionens fremtid, under hvilke det blev 

anført at censorinstitutionen er fagligt relevant og vigtig, men at det kan 

frygtes at den vil blive sparet væk. MW anførte at censorinstitutionens giver 

et ganske andet og fagligt mere hensigtsmæssigt forhold mellem underviser 

og den studerende, i forhold til i de lande der ikke har censorer. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes det nedsatte underudvalg er i færd med 

at skabe oversigt for hvert enkelt fag for dets respektive semestre, over 

hvorledes der leves op til 12-timers-BA-undervisnings-uge-kravet. 

Overordnet ser det fornuftigt ud, og der vil blive udbudt skrivekurser på 

henholdsvis dansk og engelsk evt. med grammatikelementer, 

bibliotekskundskab og lignende indarbejdet, der kan bidrage til 12-timers-

ugens udfyldning i en række relevante tilfælde, ligesom en bred vifte af 

andre tiltag er i spil. 

På kandidatuddannelserne er det først fra 2016 at 8-timers-KA-

undervisnings-uge-kravet skal at træde i kraft, og der fokuseres i første 

omgang på at få undervisningsmængderne på BA-uddannelserne justeret på 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget/publikationer/samlet_rapport_web_01-2.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget/publikationer/samlet_rapport_web_01-2.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget/publikationer/samlet_rapport_web_01-2.pdf


 

SIDE 4 AF 7 plads. 

 

Ad 5) Punktet blev udskudt til et senere møde. 

 

Ad 6) MW redegjorde for hvorledes regler fastlagt af Det Humanistiske 

Fakultet tilsiger at BA 2010-studieordningerne skal lukkes 1½ år efter BA 

2015-studieordningerens træden i kraft, plus evt. propædeutik. Dvs. efter 

vintereksamen 2016/2017 plus evt. propædeutik, dvs. et semester før de 

studerende der startede på deres BA under 2010-studieordningen 1. 

september 2014 er færdige, selv hvis de følger normeret tid. 

Studienævnet vedtog, til inkorporering i alle BA 2015-studieordninger, 

bestemmelsen: 

”Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. § 22) lukkes alle 

tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i [de 

relevante fag] og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse 

studieordninger. For uddannelser med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 

ECTS-point lukkes de tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år efter 

denne studieordnings ikrafttræden. For netop BA 2010-studieordninger 

gælder der dog særlige bestemmelser, således at der samtidig med disses 

lukning, oprettes særlige BA 2010-overgangsstudieordninger, som de 

studerende der befinder sig på BA 2010-studieordninger flyttes til.” 

 

Ad 7) UP og MW redegjorde for de rundsendte dokumenter vedr. 

studiestartsprøven. Drøftelser fandt sted under hvilket det blev nævnt at det 

forhold at ca. 10% af de nyoptagne BA-studerende er blevet udmeldt som 

følge af studiestartsprøven, fordi de ikke reelt var påbegyndt uddannelsen, 

er et tegn på at studiestartsprøven virker efter sin hensigt og bør finde 

generel anvendelse på ToRS fremover. 

Et møde om studiestartsprøvens afvikling netop på ToRS vil blive afholdt, 

og punktet vil blive sat på et senere studienævnsmøde, med henblik på 

drøftelser af de mere ToRS-specifikke erfaringer med og perspektiver for 

studiestartsprøven. 

 

Ad 8) UP redegjorde for hvorledes afholdelse af skriftlige stedprøver på 

universitetet i regi af ITX jf. http://pc-eksamen.ku.dk har givet anledning til 

en hel del udfordringer. Fx skal der evt. gøres tiltag i forhold til tastaturet 

der gør det muligt at skrive på computer på et antal ToRS-fag som fx 

Arabisk m.fl., der kræver særlige tastaturer før der kan skrives på computer, 

og hvor der evt. findes flere forskellige tastaturer hvor de studerende gerne 

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


 

SIDE 5 AF 7 vil vide præcist hvilket der vil finde anvendelse ved eksamen. Også 

spørgsmålet om hvorvidt der vil være et fysisk tastatur til stede eller om de 

studerende skal kunne blindskrift på et dansk tastatur, samt om brug af 

forskellige indskanningsmuligheder samt anvendelse af en særlig 

håndskriftspen samt adgang til ordbogen.com samt en stribe andre relevante 

emner af praktisk og strukturel karakter kræver nøjere afklaring. Det 

formodes at de mest akutte forhold – nemlig adgang til ordbogen.com samt 

mulighed for at vokalisere allerede trykte tekster vil blive afklaret inden 

eksamensafholdelse i januar 2015, således at eksaminerne kan blive afviklet 

på forsvarlig facon. 

UP vil rundsende meddelelse til relevante hold af studerende om emnet. 

 

Ad 9) UP redegjorde for den rundsendte årsberetning 2014 fra 

Censorkorpset for Minoritetsstudier og Komparative Kulturstudier, som 

hovedsageligt er positiv.  

 

Ad 10) UP redegjorde for hvorledes der indstilles til at 

forudsætningskravene (rækkefølgebestemmelserne / 

progressionsbestemmelserne / bindingerne) generelt fjernes snarest fra 2010 

BA-studieordningerne, bortset fra dem der ligger mellem det sidste 

propædeutiske sprogelement og det første postpropædeutiske sprogelement. 

Dette fordi deres opretholdelse vil placere en stribe studerende i 

bekendtgørelsesstridige situationer allerede ved sommereksamen 2015, fordi 

Studiefredriftsreformen indebærer at eksamensbekendtgørelsens § 18. stk. 4 

tilsiger at universitet fremover skal sikre, at studerende, der ikke lever op til 

forudsætningskravene i studieordningen, skal tilmeldes forudsætningsfaget i 

samme termin som det efterfølgende. Universitetet skal endvidere sikre, at 

3. prøveforsøg i forudsætningsfaget, ligger forud for den ordinære prøve i 

det senere fag, hvilket ikke er muligt i en række tilfælde, fordi der fx ikke 

udbydes undervisning i et Propædeutik A-studieelement i forårssemestre, da 

det ifølge det strukturelle studieforløb ligger i efterårssemestre, og den 

studerende vil derfor blive tilmeldt syge-/omprøveformen (Prøveform B), 

som fx kan være en bunden skriftlig prøve på universitetet. Dermed kan 

universitetet ikke leve op til eksamensbekendtgørelsens krav om, at 3. 

prøveforsøg i forudsætningsfaget skal ligge forud for den ordinære prøve i 

det senere fag, da Propædeutik B’s eksamensform typisk vil være aktiv 

undervisningsdeltagelse som altså afholdes i løbet af semestret, mens en 

eksamen efter Prøveform B i Propædeutik A-studieelementet i sagens natur 

først kan afholdes i juni måned i selve eksamensterminen. 

Udover i BA 2010-studieordningerne, forekommer der også 



 

SIDE 6 AF 7 uhensigtsmæssige forudsætningskrav i visse KA-studieordninger på ToRS, 

samt i øvrige studieordninger. 

Studienævnet vedtog at bemyndige UP til, i samarbejde med relevante 

personer, samt efter nærmere drøftelser med de respektive fagmiljøer, at 

fjerne bindinger/forudsætningskrav overalt i ToRS’ studieordninger, hvor 

det er hensigtsmæssigt. 

Samtidig søges en praksis indført med angivelse af det faktisk krævede 

sproglige niveau, samt andre faktisk krævede forudsætninger for samtlige 

ToRS-kurser i kurser.ku.dk 

Dette gøres under punktet ”Faglige forudsætninger” under 

kursusbeskrivelsen i kurser.ku.dk hvor der altså vil blive tale om anbefalede 

faglige forudsætninger og ikke formelt krævede faglige forudsætninger. 

Det er efter denne praksis vigtigt at alle undervisere/faglige kursus-udbuds-

tovholdere m.fl. omhyggeligt udfylder feltet ”Faglige forudsætninger”, som 

formodentlig er det felt der i Arcanic kendes under titlen: ”Faglige 

forudsætning (anbefalede forudsætninger)” for hvert enkelt kursus, således 

at hensigtsmæssig tilmelding fra de studerende kan sikres. 

 

Ad 11) Punktet blev behandlet tidligere på mødet end dets nummer 

indikerer. Thomas Brudholm redegjorde for det rundsendte udkast til et 

opdateret studieelement i ToRS fællesfag / videnskabsteori for fagene på 

ToRS. Udspillet er blevet taget godt i mod både af ledelsen på ToRS samt 

hos et antal medlemmer af det videnskabsteoretiske akademiske miljø i 

Danmark. Der er sket væsentlige forbedringer i forhold til det tidligere 

ToRS fællesfag, og det formodes at der kan integreres mellem den almene 

del og de fagspecifikke dele på mere hensigtsmæssig facon, fx ved at gøre et 

tema som nationalisme til en indgang til videnskabsteorien. 

Der forestår stadig et udviklingsarbejde på de fagspecifikke dele, i forhold 

til den forestående afvikling af ToRS fællesfag i forårssemesteret 2015, hvor 

der er en del varians mellem de omfang i hvilke de respektive fagmiljøer 

ønsker at anvende den nyudviklede fællesdel som anledning til også at 

omkalfatre deres fagspecifikke del, samt en del varians i hvilke typer af 

koblinger der søges mellem fællesdelen og den fagspecifikke del indenfor 

de respektive fagområder. 

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

blive holdt et møde til hvilket de fagspecifikke undervisere er inviteret den 

5. januar 2015, hvor erfaringsudveksling mellem de fagspecifikke dele kan 

finde sted, med henblik på sikring af både den specifikke faglige relevans 

samt den filosofiske refleksion på alle ToRS’ fag. Brugen af 

hjælpelærere/instruktorer på de fagspecifikke dele, forskellene mellem 



 

SIDE 7 AF 7 afviklingen i forårssemesteret 2015 der vil foregå under BA 2010-

studieordningerne og afviklingen i forårssemesteret 2016 der vil foregå 

under BA 2015-studieordningerne, samt et antal andre relevante emner blev 

endvidere drøftet. 

 

Ad 12) En doodle vil blive rundsendt for perioden 19. til 30. januar 2015 

med henblik på fastlæggelse af studienævnsmødet i januar 2015. 

 

Ad 13) Pia Johansen redegjorde for hvorledes Grækenlandsstudier ønsker at 

bevare den nuværende prøveform for Propædeutik 1 (mundtlig 30 min., 

intern, bestået/ikke bestået) i den kommende 2015 BA-studieordning, hvor 

Græsk propædeutik 1 indtil videre er anført som ”aktiv 

undervisningsdeltagelse”. 

Studienævnet vedtog denne eksamensform, hvis påkrævet af formelle 

omstændigheder så i første omgang som generel dispensation 

(holddispensation) sidenhen som egentlige studieordningsændring. 

 

Ad 14) MW redegjorde for hvorledes han stadig arbejder ihærdigt på at 

identificere en fremtidig VIP-repræsentant i studienævnet for 

Religionsrepræsentationsområdet, der kan afløse ham fra og med 

forårssemesteret 2015. 


