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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  18. FEBRUAR 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 12:30 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia 

Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), 

Simon Stjernholm (VIP-Religion, suppleant), Simon Beierholm (Studeren-

de, Religion, næstformand), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier), 

Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mellemøsten), Mikkel Kildetoft (Stude-

rende, Asienstudier, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Ditte Specht 

(studenterstudievejleder, observatør), Annika Hvithamar (studieleder, ob-

servatør), Maria Munnecke (studieordningsansvarlig, observatør). 

 

Fraværende: Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Navne- og præsentationsrunde blandt studienævnets 

nytiltrædende medlemmer. 

c. Valg af næstformand (studerende) 

d. Godkendelse af referat. 

e. Opfølgning. 



 

SIDE 2 AF 5 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Udpegning af VIP-suppleant samt studenterrepræsentant samt proces 

i forbindelse med indstilling af ny vicestudieleder. 

4) Indledende drøftelser vedr. evt. fremtidig ”Studieordning for 

tilvalget på kandidatniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 

2016-ordningen” (som formodes at være tidligst mulige 

ikrafttrædelsesår). 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne ”Procedure for uddannelsesevaluering” samt punktet: 

”Procedure for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser”. 

Se bilag. 

6) Skabelon til uddannelsesredegørelser samt dataark. 

7) Asian Studies - Masters concept note-3. 

8) Fælles praksis vedr. behandling af merit- og dispensationssager. 

9) Udpegning af medlemmer til optagelsesudvalgets møde den 10. juni. 

10) Fastlæggelse af forårets undervisningens dag og tema for denne. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) En navne- og præsentationsrunde blandt studienævnets 

nytiltrædende medlemmer, samt øvrige mødedeltagere, fandt sted. 

 

Ad 1.c.) Studienævnet valgte Simon Beierholm som næstformand. 

 

Ad 1.d.) Referat af møde afholdt d. 26. jan. 2015 blev godkendt. 

 

Ad 1.e.) Intet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun evt. vil arbejde for at ændre i 

repræsentationsområderne til valgene til studienævnet. UP meddelte at hun 

har valgt at blive som studienævnsformand og studienævnsmedlem og valgt 

at trække sig som vicestudieleder. 

UP meddelte at afviklingen af syge- og reeksaminer for vintereksamen 

2014/2015 finder sted. Datoerne for de skriftlige stedprøver synes at blive 



 

SIDE 3 AF 5 offentliggjort relativt sent og der synes at være booking-problemer i visse 

tilfælde. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Intet. 

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at overgangen fra ACE-akkreditering 

til institutionsakkreditering er i proces på KU generelt, og dermed også på 

ToRS. 

 

Ad 3) Annika Hvithamar meddelte at når UP træder tilbage som 

vicestudieleder, skal der udpeges en ny. Drøftelser fandt sted om emnet, 

under hvilke det blev nævnt at det nu evt. er blevet et krav at der er en tre-

personers-model, hvor der er en studieleder, en vicestudieleder og en 

studienævnsformand, som personificeres i tre forskellige VIP’ere, i 

modsætning til tidligere, hvor der eksisterede en to-personers-model. 

Studienævnet besluttede at studielederen fremover indstiller en person til 

vicestudieleder til studienævnets godkendelse. 

Den hidtil eksisterende opdeling mellem studieleders og vicestudieleders 

ressortområder blev endvidere drøftet.   

Studienævnet vedtog at lade studieleder Annika Hvithamar forestå 

elektronisk rundsendelse af en besked direkte til studienævnets medlemmer, 

indeholdende et navn på en VIP’er, nemlig Tine Roesen, som er i forslag til 

eller er udpeget til posten som vicestudieleder, hvorefter studienævnets 

medlemmer sender mail om hvorvidt de kan godkende/ikke godkende 

forslaget. 

UP redegjorde for hvorledes valgsekretariatet har meddelt at studienævnets 

indstilling er imødekommet, således at rektor udpeger lektor Simon 

Stjernholm som suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, repræsentationsområde Religionsfagene, for resten af valgperioden, 

samt at Gustav Ryberg Smidt er valgt suppleant for Ditte Marie Specht 

hvilket indebærer at ved Dittes forfald da indtræder Gustav automatisk som 

fuldgyldigt medlem, hvilket ikke kræver rektors udpegning. Denne 

indtrædelse har fundet sted. 

UP meddelte at fagmiljøet har besluttet at indstille Claus Valling Pedersen 

til suppleant for Ulla Prien for repræsentationsområdet Mellemøsten. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Ad 4) UP redegjorde for det rundsendte udkast til ”Studieordning for 

tilvalget på kandidatniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2016-

ordningen” 

Drøftelser fandt sted, under hvilke det bl.a. blev anført at der optrådte en 

skråstreg mellem antropologi og sociologi i studieordningens 

kompetencemål, hvilket findes uhensigtsmæssigt da der burde være et 

komma, tilsvarende det tegn der optræder mellem termerne historie, 

religion, politologi og økonomi, eftersom antropologi og sociologi er lige så 

forskellige fra hinanden som disse øvrige fag er det indbyrdes. 

Drøftelser fandt endvidere sted om andre forhold i udkastet til 

studieordning. 

Studienævnet vedtog studieordningen, til nærmere efterfølgende 

fastlæggelse af de manglende detaljer samt ikrafttrædelse pr. 1. september 

2016. 

 

Ad 5) Punktet omhandlende Det Humanistiske Fakultets 

kvalitetssikringspolitik for uddannelser – punkterne ”Procedure for 

uddannelsesevaluering” samt punktet: ”Procedure for udvikling og 

prækvalifikation af nye uddannelser” blev udskudt til behandling på 

efterfølgende møde. 

 

Ad 6) Annika Hvithamar og Maria Munnecke redegjorde for et rundsendt 

dataark vedr. frafald og gennemførsel på de respektive BA- og KA-

uddannelser på ToRS. Disse statistikker blev drøftet. I mange tilfælde er de 

ikke retvisende. Det blev anført at input fra studienævnet til den 

uddannelsesredegørelse der skal laves er velkomne.  

 

Ad 7) Ravinder Kaur, Jørgen Delman og Alexander Horstmann kom til 

stede under punktet og redegjorde for baggrunden for og indholdet i en 

foreliggende skitse til en ny ”Asian Studies”-KA/MA-studieordning som 

foreslås indført. Drøftelser fandt sted om forslaget, under hvilke det bl.a. 

blev nævnt at forslaget bør drøftes yderligere i fagmiljøerne og at der måske 

er et overlap med den allerede eksisterende KA i Tværkulturelle studier. 

Det blev præciseret at det er tanken at denne nye engelsksprogede 

studieordning ikke skal supplere men derimod erstatte den eksisterende 

dansksprogede ”Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier”, 

samt at det er planen at der skal tiltrækkes flere studerende. 

Drøftelser fandt sted, under hvilke det blev nævnt at forskellige 

akkrediteringsmæssige forhold kan vise sig relevante, samt at der bør tages 



 

SIDE 5 AF 5 højde for det forhold at det allerede er planen at der generelt skal laves nye 

KA-studieordninger som skal træde i kraft pr. 1. september 2018, 

studieordninger som skal være færdige fra ToRS’ hånd pr. 1. september 

2017. 

Punktet blev sat til yderligere drøftelse på efterfølgende møde. 

 

Ad 8) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for rundsendte dokumenter vedr. 

en fælles praksis vedr. behandling af merit- og dispensationssager. 

Studienævnets praksis følger i det store og hele allerede retningslinjerne, 

bl.a. udmøntet i de postmøder der holdes ca. ugentligt, som udgør et 

underudvalg til hvilket studienævnet i vid udstrækning har uddelegeret sin 

kompetence til at træffe afgørelser i konkrete sager. 

 

Ad 9) UP redegjorde for hvorledes der skal ske udpegning af medlemmer til 

optagelsesudvalgets møde den 10. juni, der behandler kvote-2-optaget via 

KOT på ToRS’ BA-uddannelser pr. 1. september 2015.  

Studienævnet udpegede tentativt Frederikke Bencke, Gustav Ryberg Smidt, 

UP, Pia Johansen og Simon Stjernholm til udvalget, med mulighed for 

efterfølgende ændringer, hvis sådanne måtte vise sig påkrævede og/eller 

hensigtsmæssige. 

 

Ad 10) UP redegjorde for undervisningens dag for forårssemesteret 2015, 

som tænkes lagt i starten af maj 2015. 12-timers-BA-

undervisningsugekravet er i forslag som tema for dagen. 

 

Ad 11) Intet. 


