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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  17. NOVEMBER 2014 

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

 

Møde afholdt: Mandag d. 17. november 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

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), Bastian Friborg (Studerende, Religion, vikarierende næstfor-
mand), Mikkel Kildetoft (Studerende, Asienstudier, suppleant), Alex K. 
Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, 
observatør), Helen Feyzi (studenterstudievejleder, observatør), Ditte Specht 
(studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Sally Frydenlund 
(Studerende, Mellemøsten, næstformand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- 
og Sydøsteuropa), Niklas Minana (Studerende, Asienstudier)  

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 
c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Kort opsummering af øjeblikkelig status på dimensioneringsudspillet 
og opgaver for studienævnet i den forbindelse. 

4) Sprogproblemer på Nærorientalsk arkæologi. 
5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne ”Politik og procedurer for kvalitetssikring” samt 
”Godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af uddannelser”. 

6) De studerendes lokaleforhold. 
7) SFR - Afskaffelse af supplering: revision af adgangskrav i 

studieordninger. 
8) Undervisningsevaluering - nyt evalueringsskema til brug ved 

individuelle besvarelser. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referater af møder afholdt d. 3. nov. og 10. nov. blev godkendt 
med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun vil følge op vedr. KA-uddannelsen ”Advanced 
Migration Studies” 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget under dette punkt. 

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

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der var blevet afholdt et møde om akkrediteringen 
af BA i Balkanstudier samt et andet møde om akkrediteringen af BA og KA 
i Russisk. Afgørelserne om hvorvidt disse uddannelser vil blive ACE 
Denmark-akkrediteret vil formodentlig blive truffet omkring juli 2015. Der 
var god stemning ved begge møder, men der blev udtrykt bekymring om 
visse arbejdsløshedstal. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes det nedsatte underudvalg vedr. 12-



 

SIDE 3 AF 5 timers-BA-undervisnings-uge-kravet nu er fuldt bemandet også med 
studerende. Der vil blive afholdt et opstartsmøde der ser på status rundt 
omkring på ToRS’ BA’er og kommer med idéer til hvorledes der via 
relevant faglig opfindsomhed kan skabes mulighed for at tilstrækkelig 
mange aktiviteter og processer kan regnes med i 12-timers-BA-
undervisnings-ugen, særligt udover de første 4 semestre på BA-
uddannelserne (propædeutikken iberegnet), hvor de største udfordringer i 
forhold til kravet haves, således at det kan slås fast hvorledes alle ToRS’ 
BA-uddannelser er fuldt ud bæredygtige og ikke har behov for at blive lagt 
under paraplyer eller samlende fagligheder eller fælles indgange eller 
lignende, i højere grad end det allerede er tilfældet. På tilvalgsområdet vil 
det evt. vise sig nødvendigt at udbyde færre tilvalgskurser med flere 
studerende og mere undervisning på hvert. Nogle af de forslag der er i spil 
er at køre undervisning vedr. grundlæggende emner for et bredt udsnit af 
studerende, fx alle Asien-fag, og så specialiseret mere eksamens-rettet 
undervisning indenfor de enkelte Asien-fag. Herudover er 
kompetenceworkshops, virksomhedsdage, udliciteret undervisning samt et 
antal andre tiltag i spil. 

 

Ad 4) MW redegjorde for emnet, der tager afsæt i en henvendelse fra 
censorformandskabet for Nærorientalsk arkæologi vedr. engelsksprogethed, 
der har givet anledning til en høring fra Det Humanistiske Fakultet som 
studieledelsen skal svare på. Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke 
det blev anført at der ikke er indkommet mange klager fra studerende ved 
Nærorientalsk arkæologi, hverken vedr. engelsksprogethed eller andet, og at 
fagets undervisere finder at der ikke er problemer, da de studerende i høj 
grad ønsker at skrive hjemmeopgaver mv. på engelsk, og da de studerende 
der skriver dårligt på engelsk typisk også skriver dårligt på dansk, hvorfor 
det findes at der ikke er tale om et sprogligt problem. 

Det blev endvidere anført, at på den anden side kan der måske være tilfælde 
hvor der faktisk lægges et unødigt sprogligt pres på de studerende for at 
imødekomme udenlandske underviseres manglende dansk-kvalifikationer, 
hvor det blev anført at det kan diskuteres i hvilket omfang der faktisk 
eksisterer manglende dansk-kvalifikationer eller ej, idet flertallet af 
underviserne formodes at kunne læse opgaver på dansk. 

Emner der også blev drøftet omfattede spørgsmål om vigtigheden af at 
kunne skrive og formidle på dansk og de studerendes tilegnelse, og den 
generelle opretholdelse, af dansk terminologi indenfor feltet, herunder om 
faget i sin helhed har en samfundspligt til at skabe danske ord og dansk 
fagterminologi hvor denne ikke i forvejen eksisterer på området, i hvilket 
omfang netop den nærorientalske arkæologi, i forhold til bl.a. andre 
arkæologiske retninger på Det Humanistiske Fakultet, lider af en særlig 



 

SIDE 4 AF 5 voldsom mangel på dansk fagterminologi, på grund af den nærorientalske 
arkæologis genstandsfelters historisk set svagere berøring med de 
kulturkredse indenfor hvilke det danske sprog har udviklet sig, set i forhold 
til andre arkæologiske og beslægtede retninger og fag. Det blev også drøftet  
i hvilket omfang det er vigtigt at de studerende opøver et akademisk dansk 
skriftsprog, det forhold at BA i Nærorientalsk arkæologi er akkrediteret som 
en dansksproget BA, og ikke som en engelsksproget full-degree-KA-
uddannelse, hvorvidt de studerende i givet fald burde tvinges til at skrive på 
dansk, eller blot i højere grad have reel faglig mulighed for selv at vælge 
mellem om de vil skrive på dansk eller engelsk, om der bør ændres i 
studieordningen, og i givet fald hvad, hvilken betydning det har at alle 
undervisere selv skriver på engelsk, i hvilket omfang der bør samarbejdes 
med Engerom og deres kurser i akademisk engelsk, om der evt. kan oprettes 
et kursus i ”akademisk sprog” der både omhandler dansk og engelsk, om der 
bør ske ændringer i evalueringspraksis på netop BA i Nærorientalsk 
arkæologi og hvilken ndflydelse det har at hovedparten af undervisningen 
foregår på engelsk. Afslutningsvis blev det taget op at Studienævnet  evt. 
skal inviteres et antal undervisere fra Nærorientalsk arkæologi til at deltage i 
et fremtidigt studienævnsmøde 

MW vil afsende svar på høringen fra studieledelsen. 

 

Ad 5) Lars Højer spurgte til den årlige uddannelsesredegørelse. MW 
svarede at denne er blevet afleveret to gange, for henholdsvis 2012 og 2013. 

Punktet blev sat på efterfølgende studienævnsmøde, med særligt fokus på de 
to første punkter i dokumentet: ”Procedurer for kvalitetssikring af 
uddannelse”, nemlig punkterne: ”Procedure for udarbejdelse, ændring og 
eftersyn af studieordninger” samt punktet: ”Procedure for kursusudbud”. 

 

Ad 6) Mikkel Kildetoft redegjorde for hvorledes der fra studenterside, via 
bl.a. møder med fakultetsdirektøren og ToRS’ ledelse, arbejdes på to ting: 
Dels en midlertidig løsning der tegner til at ville bestå i at der etableres et 
tekøkken ved at det nuværende handicaptoilet ved elevatorerne på tredje sal 
i bygning 10 sløjfes og erstattes med dette tekøkken, samt at der yderligere 
bygges en midlertidig flytbar bar der kan stilles foran dette nye tekøkken, 
hvorefter der kan holdes fredagsbarer på gangarealet ved elevatorerne. 
Herudover arbejdes der på en permanent langsigtet løsning, som det frygtes 
at det vil vise sig sværere at få etableret. Den mulighed der forsøges forfulgt 
er at inddrage det areal der ligger i stueetagen i bygning 10’s 
allersydvestligste hjørne, til de studerendes permanente brug til tekøkken, 
fredagsbarer mv. Arealet er for øjeblikket spærret af pga. sammenbygningen 
med KUA3, men det håbes at det vil kunne inddrages til de studerendes 



 

SIDE 5 AF 5 permanente brug, da det tidligere har fungeret som et kun svagt benyttet 
studieområde i åben forbindelse med gangarealerne. 

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes der, på tidspunktet for mødets 
afholdelse, for ganske nyligt var blevet indgået et politisk kompromis efter 
hvilket bl.a. ÅU-supplering stadig kan tages i betragtning ved optag på KA-
uddannelser frem til 2016, jf.: 
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/supplering_sikret_i_to_aar.aspx 
samt http://universitetsavisen.dk/politik/studerende-reddet-fra-
suppleringsfaelde samt 
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/enighed-om-
overgangsordning-for-supplering  

UP redegjorde endvidere for hvorledes en opdateret liste over 
adgangsgivende BA-uddannelser og retskravsbacheloruddannelser for de 
respektive KA-uddannelser på ToRS, vil blive rundsendt til studienævnets 
medlemmer. 

 

Ad 8) UP redegjorde for hvorledes det skema der allerede befinder sig på: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/Eval_Skema
_individuel.doc vil blive brugt ved evalueringen af undervisningen i 
efterårssemesteret 2014, og at det evt. af evalueringsudvalget vil blive 
opdateret til brug ved evalueringen af undervisningen af i forårssemesteret 
2015 

Der er brug for flere møder i evalueringsmødet, da 
studenterrepræsentanterne ikke er fuldt tilfredse med det nyeste skema. 

 

Ad 9) Intet. 


