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M Ø D E R E F E R A T  -  G O D K E N D T  15. JANUAR 2014 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 10:00 til 11:30  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

studieleder), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Margaret Mehl 

(VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Björklund Larsen 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, næstformand), Sari Saadi (Studerende, 

Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Helen Feyzi (studievejleder, obser-

vatør), Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, observatør) 

 

Fraværende: Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian Lykke 

(Studerende, Asien), Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 



 

SIDE 2 AF 5 c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Vedtagelse af indstilling vedr. studieledelsens fremtidige struktur. 

4) Fortsatte drøftelser af ToRS fællesfags fremtid i BA 2015-

studieordningerne. 

5) Generel dispensation (holddispensation) på Østeuropastudier. 

6) Generelle dispensationer (holddispensationer) på KA i 

Mellemøstlige studier. 

7) Generel dispensation (holddispensation) på Assyriologi vedr. 

Akkadisk A. 

8) Øvrige generelle dispensationer (holddispensationer). 

9) Påmindelse om Doodle vedr. fastlæggelse af studienævnsmøder i 

forårssemesteret 2014: http://doodle.com/eh59ghqqt99x9ifw 

10) Information om bekendtgørelser for studiegennemførelse på 

universitetsområdet og status. 

11) Udkast til strukturerede forløb / automatisk tilmelding til eksamen 

12) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 18. december 2013 blev 

godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun fortsat er i færd med at gøre retningslinjerne 

vedr. brug af interview og studienævnets årshjul klar. Begge dokumenter vil 

blive lagt på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/ når de 

er klar til offentliggørelse. 

Drøftelser om undervisningsevaluering fandt sted. Herunder blev det anført 

at en mailadresse er under oprettelse, til hvilken undervisningsevalueringer 

kan indsendes, samt at tilbageleveringen af undervisningsevalueringer til de 

respektive undervisere, vedr. den undervisning der fandt sted i 

forårssemesteret 2013, og også vedr. undervisning i foregående semestre, 

havde fundet sted i nogen udstrækning. Det blev endvidere anført at der evt. 

kan laves et dueslag eller lignende til papirevalueringer. 

MW meddelte at han har afsendt svar til Susanne Kerner, på studienævnets 

vegne, vedr. 12-timers-undervisningsugekravet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at det har vist sig nødvendigt at udsætte en 

fakultetsfrist vedr. optælling af timer for de forskellige hold/fag, da den ikke 

har kunnet overholdes. 

UP meddelte endvidere at der har været 3 plagiatsager ved vintereksamen 

http://doodle.com/eh59ghqqt99x9ifw
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/


 

SIDE 3 AF 5 2013/2014, hvilket er flere end normalt. De er blevet substansbehandlet af 

studieledelsen, og der har været tale om ret grov og åbenlys plagiering, og 

den første samtale mellem studieledelsen og den pågældende plagierende 

studerende er allerede blevet afholdt, ligesom flere formodentlig vil blive 

det. Et notat vil evt. blive rundsendt af ulla prien , der henleder underviseres 

opmærksomhed på at de bør oplyse om emnet og henlede studerendes 

opmærksomhed på http://stopplagiat.nu og evt. andre relevante hjemmesider 

i den forbindelse. 

UP meddelte at det nyligt er blevet erfaret, at Det Humanistiske Fakultet 

måske hælder til at indtage den nye position, at overflytning af studerende 

til BA 2015-studieordningnerne måske slet ikke skal finde sted, og at alle 

der er startet på BA 2010-studieordninger (dvs. alle der allerede er startet 

eller vil starte på deres BA frem til og med 1. september 2014) skal 

færdiggøre under disse, uden at BA 2010-studieordningerne på noget 

tidspunkt lukkes ned med tvangsoverflytning til BA 2015-studieordningerne 

til følge.  

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

postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at hun lader sig indstille til 

udpegning af rektor af det studienævn der tiltræder pr. 1. feb. 2014, som 

studenterrepræsentant i det nye studienævn for repræsentationsområdet Øst- 

og Sydøsteuropa. Ingen studerende fra repræsentationsområdet stillede op til 

valget. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at akkrediteringen af Koreastudier stadig er i proces 

hos ACE. 

MW meddelte endvidere at han, efter pres fra sit bagland og efter at have 

overvejet muligheden for at udtræde, er blevet overtalt til at beslutte at 

fortsætte som VIP-repræsentant i studienævnet for 

religionsrepræsentationsområdet. 

 

Ad 3) UP redjorde for de tidligere stedfundne drøftelser vedr. 

studieledelsens fremtidige struktur. Alle VIP-repræsentanter anførte, at de 

hver især havde foretaget yderligere sonderinger i deres respektive 

repræsentationsområder/baglande, og at der kun var blevet ytret tilslutning 

til fortsættelsen af ordningen med to studieledere, i det omfang der var 

blevet ytret noget fra repræsentationsområderne/baglandende. 

Studienævnet vedtog endeligt at indstille til at ordningen med to 

http://stopplagiat.nu/


 

SIDE 4 AF 5 studieledere, nemlig UP og MW, forlænges for resten 

studieledelsesfunktionsperioden, dvs. frem til og med efterårssemesteret 

2015, uanset hvem det studienævn der tiltræder pr. 1. februar 2014 måtte 

vælge som sin formand. 

 

Ad 4) MW redegjorde for at en tilbagemelding har været, at ToRS fællesfag 

bør overvejes splittet op i to studieelementer af 7,5 ECTS hver i BA 2015-

studieordningerne. Det ene af disse skal have et overordnet 

videnskabsteoretisk indhold, ens for alle ToRS-studerende og med en og 

den samme underviser. Det andet studieelement bliver lokalt og adskilt 

herfra, og de vil have hver sin eksamen. Drøftelser fandt sted om emnet, 

berørende en bred vifte af emner og i relation til ToRS fællesfags fremtid. 

Nævnt blev bl.a. at man også kan forestille sig valgfrihed, således at hvert 

enkelt fagmiljø, i forbindelse med udformningen af sin BA 2015-

studieordning, kan vælge mellem 3 forskellige muligheder, nemlig om 

ToRS fællesfag skal videreføres i hidtidige 15 ECTS form, i en ny 

nedgraderet 7,5 ECTS form, eller som tredje mulighed slet ikke videreføres, 

hvis faget selv ønsker at foranstalte noget, evt. i samarbejde med en 

smallere eller bredere kreds af nærtstående fag. 

 

Ad 5) UP og Maria Munnecke redegjorde for den foreslåede generelle 

dispensation (holddispensation) på Østeuropastudier som studienævnet 

vedtog. 

 

Ad 6) UP og Maria Munnecke redegjorde for den foreslåede generelle 

dispensation (holddispensation) på KA i Mellemøstlige studier som 

studienævnet vedtog. 

 

Ad 7) MW redegjorde for den foreslåede generelle dispensation 

(holddispensation) på Assyriologi vedr. Akkadisk A hvor studienævnet 

afviste den del af dispensationsansøgningen der tilføjer kileskrift men 

vedtog den del der har med ændring af eksamensformen at gøre. 

 

Ad 8) UP og Maria Munnecke redegjorde for et antal øvrige generelle 

dispensationer (holddispensationer), herunder forlængelser af tidligere 

gældende dispensationer, som studienævnet alle vedtog. 

 

Ad 9) UP påmindede det nye studienævns medlemmer om den Doodle vedr. 



 

SIDE 5 AF 5 fastlæggelse af studienævnsmøder i forårssemesteret 2014 de hver især skal 

udfylde på http://doodle.com/eh59ghqqt99x9ifw  

 

Ad 10) UP redegjorde for den rundsendte information om bekendtgørelser 

for studiegennemførelse på universitetsområdet og status på disse. 

Drøftelser fandt sted om emnet. 

 

Ad 11) Maria Munnecke og MW redegjorde for de rundsendte udkast til 

strukturerede forløb på de respektive fag, der skal anvendes ved den 

automatiske tilmelding til eksamen der skal indføres. Drøftelser fandt sted 

om emnet. 

 

Ad 12) Intet. 

http://doodle.com/eh59ghqqt99x9ifw

