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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  16. JANUAR 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Björklund Larsen (Stude-
rende, Østeuropa, næstformand), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige 
fag), Sari Saadi (Studerende, Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien), Jonas A. Juhlin (Stude-
rende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Sidetal i BA-projekt på religion. 



 

SIDE 2 AF 5 4) Høring om førsteårsprøvekravet. 
5) Orientering om de svarmails der sendes vedr. indskrivning på 

enkelte studieelementer. 
6) Orientering om varsling af maksimal studietid. 
7) Fastlæggelse af mødedag og tid for Studienævnet for Tværkulturelle 

og Regionale Studier i forårssemesteret 2013. 
8) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 12. december 2012 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at vedrørende undervisningsplanlægningen for 
forårssemesteret 2013, så vil studienævnet få indsigt i denne i form af et 
antal budgetskemaer som Tina Ulvø har udarbejdet som vil tilflyde 
studienævnets medlemmer. 

UP meddelte endvidere at der har fundet Skype-eksaminer sted på Kinesisk, 
Arabisk og Koreansk ved vintereksamen 2012/2013, med brug af 
Skypekontrakter. Erfaringerne er generelt positive. Drøftelser fandt sted om 
emnet og yderligere fastlæggelse af hvordan procedurerne i forbindelse med 
Skypeeksaminer i fremtidige eksamensterminer skal være, vil finde sted. 

UP meddelte endvidere at de indkomne undervisningsevalueringer vedr. 
efterårssemesteret 2012 er under behandling af evalueringsudvalget, som 
består af Leon Bentkowski, Thea Björklund Larsen, MW og UP. 

UP meddelte endvidere at hun har haft en kedelig oplevelse med Eduroam, 
det nye trådløse net der har afløst SC GUEST, da det krævede hendes 
personlige fremmøde hos HUMIT på KUA1 at komme på. Den generelle 
erfaring som flere på mødet anførte er, at det er for svært at komme på 
Eduroam og at det endog synes sværere for ToRS studerende og undervisere 
at komme på Eduroam på ToRS og på HUM i øvrigt end det er på det 
Kongelige Bibliotek og på en lang række andre universiteter over hele 
verden hvor Eduroam anvendes. MW meddelte at der var blevet informeret 
for dårligt om skiftet til Eduroam, og at det er uforståeligt at dette store 
system der er i velfungerende drift mange steder i verden, som det eneste 
sted, ikke fungerer på lige netop HUM. Det betyder at næsten ingen 
censorer eller gæster kan komme på nettet, hvilket giver problemer. MW 
oplyste endvidere at han måtte prøve 18 gange hvorefter han fik oprettet 
forbindelse og herefter har det virket nogenlunde for ham. Der synes at være 
en unødvendig besættelse af IT-sikkerhed, der gør at man har valgt en 



 

SIDE 3 AF 5 usædvanligt omstændelig og dårligt fungerende implementering af Eduroam 
på lige netop HUM i modsætning til den implementering der virker og 
anvendes langt de fleste andre steder hvor Eduroam er i drift. 

UP meddelte endvidere at dekanen har svaret at der vil blive kigget på 
henvendelsen studienævnet har rettet med henblik på at få bedret 
lokaleforholdene for DVIP’ere på KUA2. 

UP meddelte at der vedr. kompetenceprofiler for de gymnasierettede 
profiler på kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, der er 
under indarbejdelse i studieordningen på foranledning af ACE, har fundet 
rettelser sted i tråd med vedtagelsen på studienævnsmødet afholdt d. 12. 
dec. 2012. 

UP meddelte endvidere at der endnu ikke er sket afklaring af hvilken 
administrativ støtte til behandling af studieordningsændringer der vil blive. 

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

 

Ad 2.b.) Lars Højer meddelte at det har skabt noget besvær at der er skiftet 
eksamensmedarbejder for de fag han repræsenterer umiddelbart før eksamen 
gik i gang, selvom der bestemt intet er at udsætte på den nytiltrådtes 
håndtering af eksamensplanlægningen der er udført fremragende. 

Leon Bentkowski meddelte at han evt. vil skaffe sig en suppleant i det 
tiltrædende studienævn. Nogle af de øvrige VIP- og studentermedlemmer 
der heller ikke har en suppleant, meddelte at de evt. også vil gøre dette. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der har fundet og stadig finder en lang række 
VIP-ansættelser sted, HVIP såvel som DVIP, på en lang række ToRS-fag. 

MW meddelte endvidere at ACE har indstillet BA-uddannelserne i Arabisk, 
Hebraisk, Tyrkisk og Persisk til akkreditering, mens den fælles 
kandidatuddannelse Mellemøstlige sprog og samfund kun er indstillet til 
betinget akkreditering, hvilket forsøges ændret via et høringssvar. Det 
vurderes at der hovedsageligt er tale om diskursive forhold, som ikke bør 
vække større bekymring. 

Studienævnet bakkede - foranlediget af en konkret sag - op om den 
fagansvarliges indlysende ret til at planlægge undervisningen på 
grækenlandsstudier som vanligt. 

MW fremviste en oversigt over undervisningen (kurserne) i forårssemesteret 
2013, således som de er blevet fastlagt mellem studielederen og hvert enkelt 
fag. Oversigten vil evt. også vil blive rundsendt. 



 

SIDE 4 AF 5 MW meddelte at ToRS ikke er flyttet til KUA2 endnu, og at det er ToRS’ 
erklærede mål at flytningen skal finde sted i sommeren 2013, hvilket der 
arbejdes på, da det stadig ikke kan udelukkes at instituttet får anvisning på 
at flytte tidligere end dette. Ting der ikke har med undervisningen at gøre, 
vil dog evt. blive flyttet tidligere. 

Det blev oplyst at Østeuropabiblioteket og evt. også andre biblioteker er 
pakket fuldstændig ned og således er utilgængelige for øjeblikket, hvilket 
der evt. ikke er noget at gøre ved, eller evt. vil det vise sig muligt at stille 
det/dem op på KUA2 inden resten af instituttets flytning i sommeren 2013. 

MW meddelte endelig at hans anden periode som studieleder udløber 31. 
jan. 2013 og at det næste studienævnsmøde, det konstituerende i det 
tiltrædende studienævn, skal indstille en studieleder til dekanen, for 
perioden 1. feb. 2013 til 31. jan. 2016 (jf. § 3 Stk. 6 i 
http://www.ku.dk/regel/1/0110.html) og at han er villig til at modtage 
indstilling fra studienævnet. 

UP og Thea Björklund Larsen meddelte i forlængelse heraf at de opstiller til 
de valg af henholdsvis formand og næstformand i det tiltrædende 
studienævn som også skal finde sted på det konstituerende møde. 

 

Ad 3) Sari Saadi redegjorde for hvorledes der har været tvivl om hvorvidt 
abstractet på ½ side i BA-projektet på Religionsvidenskab tæller med i de 
samlede 25 normalsider. Studienævnet vedtog at det gør det ikke. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes der er foranstaltet en høring vedr. evt. 
ændringer af førsteårsprøvekravet. Det blev af medlemmer erindret at der 
tidligere evt. har været en stemning i retning af at studienævnet går ind for 
at førsteårsprøvekravet forhøjes fra 45 ECTS til 60 ECTS, som den 
studerende skal have deltaget i efter første studieår og senest skal have 
bestået efter andet studieår på BA-uddannelsen, som også netop er det der 
ligger i det beslutningsudkast direktionen for det Det Humanistiske Fakultet 
har udarbejdet til vedtagelse på sit møde d. 11. februar 2013 og igangsat 
høring vedrørende. 

Drøftelser fandt sted, hvorunder det bl.a. blev fremført at 
beslutningsprocessen fra fakultetets hånd synes dårligt tilrettelagt og at den 
endelige beslutning evt. bør forberedes grundigere, at en forhøjelse evt. kan 
føre til at flere studerende vil aflevere blankt, at signalværdien af 
førsteårsprøvekravet havde betydning og at der ikke umiddelbart var 
enighed blandt studienævnets medlemmer om hvad studienævnets 
indstilling burde være, bl.a. som følge af at flere medlemmer anførte at det 



 

SIDE 5 AF 5 ikke var lykkedes dem at nå til enighed med sig selv om hvad deres egen 
position var. 

Et udvalg bestående af Thea Björklund Larsen og UP blev af studienævnet 
nedsat til at udarbejde, få godkendt og afsende et høringssvar på 
studienævnets vegne. 

Dette høringssvar kunne evt., i lyset af de på mødet stedfundne drøftelser, 
indeholde en oplistning af forskellige relevante forhold, iagttagelser og 
spådomme, som studienævnet finder nævneværdige, nærmere end en 
fastlæggelse af en entydig position i forhold til spørgsmålet om 
førsteårsprøvekravets forhøjelse. 

 

Ad 5) UP redegjorde for de svarmails der sendes vedr. indskrivning på 
enkelte studieelementer til studerende. 

 

Ad 6) MW redegjorde for forhold vedr. varsling af maksimal studietid.  

 

Ad 7) På grund af usikkerhed om forårets skema som følge af udskydelsen 
af ToRS’ flytning, så studienævnet sig ude af stand til at fastlægge mødedag 
og tid for Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier i 
forårssemesteret 2013. 

Det blev derfor vedtaget at denne fastlæggelse vil finde sted på et senere 
tidspunkt, fx ca. d. 29. jan. 2013. 

 

Ad 8) Intet. 


