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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  18. DECEMBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 18. december 2013 kl. 12:00 til 13:30  

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), Pia Johansen (VIP-Øst- og Syd-
østeuropa), Kirsten Refsing (VIP-Asienstudier, suppleant), Thea Björklund 
Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, næstformand), Sari Saadi (Stu-
derende, Religion), Sally Frydenlund (Studerende, suppleant, Mellemøsten), 
Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten), Leon Bentkowski 
(Studerende, Øvrige fag), Christian Lykke (Studerende, Asien) 

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 6 c. Studieleder Morten Warmind (MW) 
3) Fortsatte drøftelser vedr. studieledelsens fremtidige struktur. 
4) Pensumbestemmelser. 
5) ToRS fællesfag. 
6) 12-timers-undervisningsugen. 
7) Planlægning af møde i januar 2014. 
8) Studieordningsændring på Moderne Indien og Sydasien. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 4. december 2013 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun er i færd med at færdiggøre retningslinjerne 
vedr. brug af interview. UP meddelte at hun også er i færd med at gøre 
studienævnets årshjul klar til offentliggørelse. Begge dokumenter vil blive 
lagt på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/ når de er 
klar.  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at eksamenerne kører godt generelt set, med kun få 
problemer der typisk udspringer af misforståelser og manglende 
opmærksomhed på forskellige relevante forhold. UP meddelte endvidere at 
tilbageleveringen af undervisningsevalueringerne til de respektive 
undervisere, vedr. den undervisning der fandt sted i forårssemesteret 2013, 
endnu ikke havde fundet sted, da der havde vist sig problemer, bl.a. at de 
respektive undervisere ikke har individuelle personlige dueslag, som deres 
evalueringer kan lægges i. Drøftelser fandt sted om emnet, hvorunder det 
blev foreslået at evalueringerne lægges i reception på 1. sal, hvor hver 
enkelt underviser så kan afhente sine egne. Det blev også foreslået at 
receptionisterne lægger evalueringerne på de respektive underviseres 
kontor. Det blev oplyst at nogle undervisere indsamler og skanner/kopierer 
deres evalueringer, før de overleverer dem til evalueringsudvalget, hvorved 
der ikke er behov for efterfølgende tilbagelevering, men det vurderes at det 
ikke kan gøres til et krav, dels fordi det vil blive opfattet som endnu en 
administrativ byrde der pålægges underviserne, dels fordi evalueringerne i 
nogle tilfælde indleveres direkte til evalueringsudvalget uden at gå gennem 
underviseren. UP vil rundsende i meddelelse i ToRSnyt om hvorledes 
evalueringerne for forårssemesteret 2013 vil blive udleveret til de respektive 
undervisere, ligesom hun evt. vil tage skridt til at oprette en særskilt mail-
adresse, så evalueringer i elektronisk format (evt. skannede) kan sendes pr. 



 

SIDE 3 AF 6 mail til evalueringsudvalget via denne. 

UP meddelte endvidere at evalueringsudvalget for evaluering af 
efterårssemesteret har ændret sammensætning, så det nu består af UP, MW, 
Thea Björklund Larsen og Sally Frydenlund. 

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

 

Ad 2.b.) Lars Højer meddelte at på Komparative kulturstudier vil adjunkt 
Mikkel Bille forlade faget, da han har fået et lektorat på RUC. Det giver 
anledning til visse ændringer i undervisningsplanlægningen. 

 

Ad 2.c.) MW og UP meddelte at planerne for undervisningen i 
forårssemesteret 2014, i endelig form og fuldstændig koordineret med 
budgettet, snart er færdige og vil blive rundsendt. Planlægningen af dette 
semesters undervisning har i visse tilfælde været svær at færdiggøre, da der 
opereres med mange ubekendte. Derudover rykkes fristerne løbende til 
stadig tidligere liggende tidspunkter, særligt efter flytningen til KUA2, 
hvilket besværliggør planlægning for alle, da der for alle involverede er 
mange ubekendte faktorer der kan spille ind på planlægningen af 
undervisning der skal afvikles flere semestre ude i fremtiden. 

MW meddelte endvidere at der er blevet stillet krav om at der skal laves nye 
studieordninger for de store kandidatuddannelser med mange studerende på 
Det Humanistiske Fakultet, som følge af fremdriftsreformen. Disse skal 
allerede træde i kraft pr. 1. sep. 2014. På ToRS skal der ikke laves nye 
kandidatstudieordninger. 

MW meddelte endvidere at der er blevet svaret på en høring om 
kvalitetssikringen af censorkorpsene. 

MW meddelte at han og UP har holdt møde med studenterstudievejlederne, 
hvor det blev drøftet hvorledes kontakten mellem studievejledningen og 
VIP’erne kan højnes. Det blev foreslået at studievejledningen til 
studienævnet udarbejder en årlig pitstop-afrapportering, som der evt. holdes 
møde om. 

Thea Björklund Larsen meddelte i den forbindelse, at der også kan arbejdes 
med at linke studenterrepræsentanterne i studienævnet med 
studenterstudievejlederne. 

 

Ad 3) UP redegjorde for de stedfundne drøftelser vedr. studieledelsens 
fremtidige struktur og studienævnets fremtidige sammensætning. UP fandt 



 

SIDE 4 AF 6 at hun evt. er inhabil ifht. studienævnets beslutning om sin indstilling vedr. 
studieledelsens fremtidige struktur. 

Drøftelser fandt sted om emnet, bl.a. om hvorvidt der bør være nogen 
automatik i at den ene studieleder bør være eller ikke være 
studienævnsformand, om vigtigheden af at de to studieledere kommer fra 
hver sin faglige baggrund, hvorvidt der bør laves bindende bestemmelser 
eller kun fastlægges en struktur for resten af studieledelsens 
funktionsperiode, med henblik på at studieledelsens struktur for den 
efterfølgende funktionsperiode, der starte fra og med forårssemesteret 2016, 
kan fastlægges til den tid. 

Andre emner der blev drøftet omfattede ressource- og arbejdspres- og 
organiseringsspørgsmål, bl.a. vedr. hvorvidt studielederne kan/skal/bør 
undervise, hvilket fører til øget arbejdspres, men hvor en begrænset mængde 
undervisning på den anden side kan være en fordel, fordi den giver 
mulighed for fortsat direkte kontakt med praksisnære emner, sådan som de 
opleves af undervisere. De særlige forhold der gør sig gældende på ToRS i 
forhold til de øvrige institutter på Det Humanistiske Fakultet blev drøftet, 
med de mange levende og propædeutiske sprog der haves på ToRS, og 
spørgsmålet om hvorvidt man i fastlæggelsen af studieledelsesstrukturerne 
på ToRS kan bruge erfaringerne fra andre institutter blev rejst, ligesom evt. 
tværgående studieledelsessamarbejder blev nævnt. 

Forhold der også blev drøftet omfattede koordineringen i forhold til den 
samlede ledelsesgruppe, der udover to studieledere består af institutleder, 
viceinstitutleder og institutadministrator, dvs. 5 personer i alt, og om der evt. 
er behov for yderligere afklaring på visse områder. 

MW anførte at han påtænker at fratræde funktionen som studieleder efter 
hans nuværende periode løber ud med udgangen af efterårssemesteret 2015. 

Studienævnet konstaterede endvidere, at det nye studienævn først 
konstituerer sig efter at dets funktionsperiode starter pr. 1. februar 2014, og 
først dette studienævn kan vælge en studienævnsformand blandt sine VIP-
medlemmer. 

Studienævnet konstaterede endvidere, at der synes at være bred enighed, 
både i og udenfor studienævnet, om at den nuværende ordning med to 
studieledere hvoraf den ene også har været studienævnsformand, har 
fungeret uden større problemer, og at intet synes at stille sig i vejen for at 
den nuværende ordning med to 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. 

Studienævnet konstaterede endelig, at det i enhver given konkret situation 



 

SIDE 5 AF 6 bør stå klart for alle, om en person der besidder flere poster samtidig, udtaler 
sig som studieleder, som repræsentant i studienævnet, eller på vegne af 
studienævnet som sådan. 

Studienævnet besluttede dog at give sine medlemmer lejlighed til at foretage 
yderligere sonderinger i sine respektive repræsentationsområder, og satte 
den endelige beslutning om studienævnets indstilling til studieledelses 
struktur for resten af funktionsperioden på sit møde i januar 2014. 

Studienævnet vedtog endvidere at reglerne for hvordan processen for 
indstilling og udpegning af studieleder/studieledere for næste periode, der 
løber fra og med forårssemesteret 2016 til og med efterårssemesteret 2018, 
skal drøftes og klargøres nærmere i god tid inden denne funktionsperiode 
starter. 

 

Ad 4) UP redegjorde for de rundsendte dokumenter vedr. 
pensumbestemmelser. 

Studienævnet drøftede emnet og besluttede at det ikke ønsker at udarbejde 
generelle regler vedr. pensumbestemmelser på ToRS, bl.a. pga. den store 
varians der hersker mellem de respektive ToRS-fag. 

Studienævnet indtog endvidere den position, at hvis der på Det 
Humanistiske Fakultet samlet set udarbejdes fælles regler på området, kan 
studienævnet forholde sig til disse når eller hvis de måtte foreligge på et 
tidspunkt i fremtiden. 

 

Ad 5) MW redegjorde for at planlægningen af afviklingen af ToRS 
fællesfag for forårssemesteret 2014, på baggrund af den vedtagne struktur 
for denne afvikling, er i proces, og synes at forløbe tilfredsstillende. 

Drøftelser fandt sted om hvorvidt det vil være muligt og evt. ønskeligt helt 
at afskaffe ToRS fællesfag fra og med BA 2015-studieordningerne, da der 
er et krav om at der skal indgå mindst 7,5 ECTS videnskabsteori i BA-
uddannelserne, som dog evt. kan inkorporeres i de øvrige studieelementer, 
hvilket det allerede er på fx Religionsvidenskab men ikke på visse andre 
ToRS-fag. Hvis ToRS fællesfag afskaffes helt, er der dog risiko for at den 
ToRS integrerende og identitetsskabende intention bag ToRS fællesfag skal 
søges opfyldt på andre måder. 

Et forslag der blev nævnt var at der holdes fx 3 forskellige ToRS 
fællesfager, som de studerende kan vælge mellem, og det blev foreslået at 
ToRS fællesfag måske kan omdannes til noget der minder om tidligere 
tiders filosofikum, hvor 3-4 filosofiprofessorer holdt forelæsninger nogle 
aftener om ugen, og manuduktører repeterede pensum. 



 

SIDE 6 AF 6 MW vil på baggrund af de stedfundne drøftelser og indkomne forslag skrive 
et udkast til bestemmelserne for en ny udgave af ToRS fællesfag, til 
indarbejdning i de nye BA 2015-studieordninger. 

Dette udkast kan så drøftes i fagmiljøerne, i forbindelse med deres arbejde 
med deres BA 2015-studieordninger, og i studienævnet mv., når det 
foreligger. 

 

Ad 6) MW redegjorde for at studienævnet havde modtaget en henvendelse 
fra Susanne Kerner vedr. forhold omkring 12-timers-
undervisningsugekravet. MW meddelte i den forbindelse, at det er rektoratet 
der har stillet dette krav, og til rektoratet skal der snart afleveres 12-timer-
undervisnings-uge-skemaer for alle centrale fag. For tilvalgsfagene skal der 
ikke afleveres sådanne. På Religionsvidenskabs 3. semester, er der måske 
problemer med at leve op til kravet, da der er valgfrihed i forhold til hvilke 
fag man går til eksamen i på dette semester, mens de studerende opfordres 
til at gå til mere undervisning end den mængde der er obligatorisk, som er 
kortere end 12 timer ugentlig. 

MW vil på studienævnets vegne afsende svar til Susanne Kerner. 

 

Ad 7) Studienævnsmødet i januar blev planlagt til den 15. jan. 2014 kl. 
13:30 til 15:00 evt. med et senere sluttidspunkt. 

 

Ad 8) MW og UP redegjorde for de rundsendte foreslåede 
studieordningsændringer af ”Studieordning for det centrale fag på 
bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen” samt 
”Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og 
Sydasienstudier, 2012-ordningen”. Det drejer sig om ændringer i 
kompetencemålene for et antal ikke-sproglige realia-studieelementer, som 
skal bringe disse i overensstemmelse med fagets praksisser. 

Studienævnet vedtog ændringerne. 

 

Ad 9) Intet. 


