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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  15. NOVEMBER 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 12:00 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-

Asienstudier, kommende 2. suppleant), Holger Klint (Studerende, Religion, 

næstformand), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Jesper 

Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Frederikke Bencke (Studerende, 

Asienstudier), Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 1. sup-

pleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (vicestudieleder, obser-

vatør), Gustav Ryberg Smidt (studenterstudievejleder, observatør),  

 

Fraværende: Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Thomas 

Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. suppleant). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Studienævnets praksisser omkring mødeindkaldelser og refe-

rater mv 



 

SIDE 2 AF 6 e. Asienstudiers VIP-repræsentation i studienævnet, herunder 

evt. indstilling til udpegning af en 2. suppleant. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Information til de studerendes studienævnsrepræsentanter omkring 

karriere- og studievejledningsarrangementer. 

4) Indologi på KU. 

5) Studienævnskonference d. 2. december 2016. 

6) Opgørelse over ÅU-indtægter, 2016. 

7) Drøftelse af fælles intro-uge for de sprogstuderende på ToRS. 

8) STÅ 2016 fordelt på uddannelser. 

9) Undervisningsevaluering af efterårssemesteret 2016. 

10) Den endelige vedtagne studieordning for KA i Mellemøstens sprog 

og samfund, 2017-ordningen. 

11) Den endelige vedtagne studieordning for KA i Religionsvidenskab, 

2017-ordningen. 

12) Tilpasning af 8-12-timerskravevet. 

13) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 1. november 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Intet. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet drøftede sine praksisser omkring mødeindkaldelser 

og referater. 

Studienævnet vedtog efter afstemning, med stemmerne 4 mod 3, denne 

praksis omring mødeindkaldelser: 

”Der er på ToRS en række udvalg der er begyndt at rundsende 

deres mødeindkaldelser til samtlige medarbejdere på ToRS. 

Studienævnet vedtager også at gøre dette. Da det vil være 

svært eller umuligt at nå at gøre det via ToRSnyt i mange 

tilfælde, fordi indkaldelsen først er klar relativt få dage før 

mødets afholdelse, vil dagsordenen typisk blive udsendt pr. 

separat mail til samtlige medarbejdere (men ikke til samtlige 

studerende), uden bilag, med bemærkning om at: ”Bilag kan 



 

SIDE 3 AF 6 rekvireres fra din repræsentant/suppleant i studienævnet, til 

hvem al henvendelse og input vedr. studienævnsmødet også 

skal rettes; se: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/” 

UP vil afklare med ledelsen, om der kan opnås tilladelse til at rundsende 

disse mails til alle medarbejdere hver 14. dag. 

Studienævnet vedtog endvidere denne fremtidige referatpraksis: 

”Der vil fremover i visse tilfælde blive lagt appendikser til re-

feratet, som vil blive placeret bagerst i samme pdf-dokument, 

som lægges på: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ Disse ap-

pendikser tænkes at indeholde visse længere tekstpassusser, 

som hidtil har været placeret inde i selve referatet, ofte med 

indrykning mod højre på siden (som fx under punkt 15 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN

_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf og under punkt 7 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN

_referat_3_jun_2016_-_godkendt.pdf). Disse appendikser er 

vigtige at have med i referatet, fordi de er den mest velfunge-

rende måde for studienævnet at sikre sin historik, dokumenta-

tion, kontinuitet, offentlighed og sit demokrati. Tekst der kun 

ligger i mails forgår. Tekst der også ligger i pdf-dokumenter 

på det offentlige internet består. Som det fremgår ligger stu-

dienævnets referater på: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ helt tilba-

ge fra 2007, og det er planen at alle referater skal blive liggen-

de, eftersom der fortsat er godt med plads på internettet.” 

 

Ad 1.e.) UP meddelte at repræsentationsområdet Asien har indstillet 

Margaret Mehl til udpegning som 2. suppleant for VIP’erne, dvs. 2. 

suppleant for Mikkel Bunkenborg, for resten af valgperioden. Der skal 

således være to suppleanter, både Ravinder Kaur (den allerede værende 1. 

suppleant) samt Margaret Mehl (den nye 2. suppleant). 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun arbejder med frafaldshandleplanen med 

henblik på at få studiegrupper til at fungere endnu bedre. Et møde med 

TEACH; AH og UP er blevet afholdt hvor hvert punkt i 

frafaldshandleplanen er blevet diskuteret med henblik på hvordan teach kan 

hjælpe med de forskellige punkter. 

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

sager. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_12_aug_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_3_jun_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_3_jun_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/


 

SIDE 4 AF 6 Ad 2.b.) Birgitte Schepelern Johansen meddelte at der planlægges 

synliggørelse og fremhævelse af tilvalgene i Religionsvidenskab, Urban 

Studies, Minoritetsstudier og Komparative kulturstudier og evt. andre som 

en hjælp til de studerende, der skal til at vælge tilvalg. 

 

Ad 2.c.) Vicestudieleder Tine Roesen meddelte at man er ved at planlægge 

de generiske kurser for forårssemesteret 2017. 

Vicestudieleder Tine Roesen meddelte at: ”Småfagene på ToRS – en 

hvidbog om små optag, gode uddannelser, store forskningsbidrag og 

strategisk nødvendig viden” jf.: http://tors.ku.dk/nyheder/2016/tors-

hvidbog-om-smaafagene/ samt: http://www.e-pages.dk/ku/1256/ vil blive 

uddelt ved en konference som ministeriet holder om den nationale 

sprogstrategi. 

 

Ad 3) Holger Klint redegjorde for et afholdt møde, som har identificeret at 

der er et problem med lavt fremmøde til karriere- og 

studievejledningsarrangementer. Der vil blive iværksat en 

kommunikationsindsats som involverer de studerendes 

studienævnsrepræsentanter. Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke 

det blev nævnt at en del studerende måske har kendskab til 

arrangementerne, men undlader at deltage i dem f.eks. fordi der foregår så 

meget i forvejen og de fokuserer på f.eks. ét enkelt karrieremøde, der har 

deres særlige interesse. SN hilste den øgede kommunikationsindsats 

velkommen. 

 

Ad 4) UP redegjorde for et forslag fra en stribe studerende på Indologi til 

ledelsen på ToRS vedrørende Indologi på KU. Forslaget indebærer en meget 

kraftig toning af KA i Tværkulturelle studier i retning af en KA i Indologi. 

Toningen indeholder omfattende ændringer af studieelementerne på KA i 

Tværkulturelle studier, bl.a. med nyt pensum i Sanskrit i en række tilfælde, 

og udskiftning af de faglige mål til nogle af Indologisk art. Drøftelser fandt 

sted om emnet under hvilke det blev anført at det ikke er sandsynligt at det 

vil vise sig muligt at gennemføre denne ønskede toning i det fulde omfang, 

da der nærmere er tale om at (den hidtidige) KA i Indologi aflægges som en 

KA Tværkulturelle studier, end der er tale om at KA i Tværkulturelle studier 

tones i Indologisk retning. 

Studienævnet vedtog at lade UP udarbejde en skrivelse om emnet på vegne 

af studienævnet. 

 

http://tors.ku.dk/nyheder/2016/tors-hvidbog-om-smaafagene/
http://tors.ku.dk/nyheder/2016/tors-hvidbog-om-smaafagene/
http://www.e-pages.dk/ku/1256/


 

SIDE 5 AF 6 Ad 5) UP redegjorde for en invitation til en studienævnskonference d. 2. 

december 2016. 

 

Ad 6) UP redegjorde for en rundsendt oversigt over indtægter fra ÅU i 2016 

og fortalte at de fag, der ønsker at indmelde kurser på ÅU for efteråret 2018 

skal gøre det inden udgangen af november.  

 

Ad 7) UP redegjorde for en af sprogunderviserne foreslået fælles intro-uge 

for de sprogstuderende på ToRS. Den tænkes at omfatte alle BA’er som er 

sprogbaserede områdestudier, og udgøre studiestartsprøven på disse. 

Drøftelser fandt sted om emnet. Nogle i SN var udelt positive, andre nævnte 

at mange studerende ønsker at komme i gang med at lære deres specifikke 

sprog så hurtigt som muligt. SN samlede sig omkring et forslag der gik ud 

på at det skulle undersøges hvordan man kan indføje egentlig 

sprogundervisning i forslaget til den nye introuge. 

 

Ad 8) UP redegjorde for en oversigt over STÅ 2016. TORS er nu oppe på 

over 1000 STÅ om året. Dimensioneringen vil dog antageligt betyde en 

nedgang i STÅ tal på længere sigt. 

 

Ad 9) UP redegjorde for at evalueringsudvalget vedr. efterårssemesteret 

2016 er i færd med at forberede semestrets slutevaluering. Der bliver indsat 

et ekstra felt i evalueringsskemaerne, hvor de studerende kan beskrive 

særligt gode pædagogiske initiativer fra undervisernes side – dette for at 

give et bedre grundlag for klassificeringen af eventuelle A undervisere og 

for at sprede inspiration. Desuden vil det nu også blive valgfrit om 

underviserne ønsker at bruge Delfi skemaet eller det individuelle 

spørgeskema, idet Delfi skemaet i hvert fald i sin nuværende form har vist 

sig at være svært at håndtere på store hold. 

 

Ad 10) UP redegjorde for den endelige vedtagne studieordning for KA i 

Mellemøstens sprog og samfund, 2017-ordningen. Der er tilføjet et 

obligatorisk studieelement i form af ”Kommunikativ færdighed”, hvilket 

måske har betydning i forhold til kommende lektor-ansættelser på de 

pågældende fag, fordi studielektorer og studieadjunkter ikke må være 

ansvarlige for undervisningen på studieelementer på KA-niveau, og der 

derfor skal være en lektor på fagene, der har en profil, der gør at 

vedkommende kan undervise i dette fag.  



 

SIDE 6 AF 6  

Ad 11) UP redegjorde for den endelige vedtagne studieordning for KA i 

Religionsvidenskab, 2017-ordningen. 

 

Ad 12) Punktet blev behandlet tidligere på mødet end dets nummer 

indikerer. Vicestudieleder Tine Roesen redegjorde for hvorledes man i 

nogle år har arbejdet på at formulere en rimelig tilpasning af 12-timers-BA-

kravet og det kommende 8-timers-KA-krav, til omstændighederne på de 

små fag. Udgangspunktet er, at der er forskel på to timer alene med en 

underviser, eller to eller tre studerende alene med en underviser, og så at 

være én studerende ud af 200 på et stort hold i to timer. Derfor vurderes det 

som både rimeligt og hensigtsmæssigt at tilpasse 8- og 12-timers kravene, til 

virkeligheden på småfagene, hvor megen undervisning har karakter af 

individuel vejledning eller smågruppe/klynge-vejledning. 

På ToRS er der bred enighed om at vilkårene på småfagene er anderledes 

end på de store og mellemstore fag, og at en rigid håndhævelse af 8-12-

timerskravet på småfagene er uhensigtsmæssig og risikerer i sig selv (dvs. 

uden hensyntagen til undervisningskvaliteten) at bidrage til (endnu flere af) 

disse fags død. 

Studienævnet vedtog at det fortsat støtter alle bestræbelser på at tilpasse og 

fleksibilisere 8-12-timerskravet til virkeligheden på småfagene. 

 

Ad 13) Intet. 


