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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 18. marts 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), Simon Beierholm (Studerende, Reli-

gion, næstformand), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Frederikke Bencke 

(Studerende, Asienstudier), Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mellem-

østen), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (studieleder, obser-

vatør, hovedsageligt til stede under punkt 7), Maria Munnecke (studieord-

ningsansvarlig, observatør, hovedsageligt til stede under punkt 7). 

 

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

Kildetoft (Studerende, Asienstudier, suppleant), Simon Stjernholm (VIP-

Religion, suppleant). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 6 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Supplering - hvordan vejleder vi de studerende. 

4) Problemer i forbindelse med afskaffelse af 

undervisningseftertilmeldingsperioden. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne ”Procedure for uddannelsesevaluering” samt punktet: 

”Procedure for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser”. 

Se bilag. 

6) Katalog over pensumbestemmelser mv. 

7) Kommissorium for udvalg vedr. udarbejdelse af nye BA- og KA-

uddannelser i Mellemøststudier. 

8) Undervisningens dag. 

9) Arrangement for VIP om studerende med stress og eksamensangst. 

10) Udpegning af VIP-suppleant. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 4. marts 2015 blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at studienævnet elektronisk har vedtaget og afsendt 

brev til Jørgen Delman, Ravinder Kaur og Alexander Horstmann angående 

deres forslag. I brevet beskrives det hvorledes de fagansvarlige på 

Asienuddannelserne samt studieleder, studienævnsformand og 

studieordningssekretær vil afholde et møde mhp. igangsættelse af arbejdet 

med ny KA-ordning / nye KA-ordninger for Asien-fagene, herunder 

Koreastudier og Moderne Sydindien. De nye KA-ordninger skal laves inden 

september 2017, så de kan træde i kraft pr. 1. september 2018, og 

studienævnet ser gerne at der kommer en højere grad af fællesskab på en ny 

KA-ordning i Asienstudier. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der er blevet afholdt et seminar i den udvidede 

studielederkreds angående studieordninger i lyset af 

studiefremdriftsreformen. 

UP meddelte endvidere at der er ved at blive taget initiativ til at der sendes 

invitation til Moderne Indien- og Sydasienstudier, invitation til 

igangsættelse af konkret arbejde med henblik på etablering af en, for 



 

SIDE 3 AF 6 Moderne Indien- og Sydasienstudier, særligt faglig relevant toning af KA i 

Tværkulturelle studier, en toning som skal stå klar til de første studerende 

der færdiggør deres BA i Moderne Indien- og Sydasienstudier ved 

sommereksamen 2016, således at de kan optages på denne i 

efterårssemesteret 2016, altså to år før ny KA-ordning i Asienstudier 

forventes at træde i kraft i efterårssemesteret 2018, indeholdende yderligere 

for Moderne Indien- og Sydasienstudier-BA’ere fagligt relevante KA-

uddannelses-muligheder. 

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

sager. 

UP meddelte at studienævnets postmøder i forårssemesteret 2015 afholdes 

alle mandage kl. 9:30 til 11:30 i lokale 10.2.05 og alle 

studienævnsmedlemmer er velkomne til at deltage. 

 

Ad 2.b.) Et antal nævnsmedlemmer meddelte at de vil deltage på en eller 

flere studienævnskonferencer som Københavns Universitet arrangerer. 

Lars Højer meddelte at han havde været i korrespondance med Det 

Humanistiske Fakultet om hvornår det udvide 30 ECTS bachelortilvalgs-

praktik-modul på Komparative kulturstudier kan træde i kraft, da det var 

ønsket at det skulle træde i kraft pr. 1. september 2015. Pga. travlhed på Det 

Humanistiske Fakultet viste dette sig umuligt, og modulet vil først træde i 

kraft pr. 1. september 2016. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen var ikke til stede på det tidspunkt under mødet hvor 

punktet blev behandlet, og meddelte derfor ikke noget. 

 

Ad 3) UP redegjorde for emnet studerendes supplering af deres 

adgangsgivende BA med henblik på at opfylde kravene til optag på en given 

kandidatuddannelse. Denne mulighed blev ellers afskaffet, men i slutningen 

af 2014 blev en overgangsordning der gælder for optag i 2015 og 2016 

vedtaget. I en modtaget skrivelse fra Det Humanistiske Fakultet henstilles 

der til at der i denne overgangsperiode, hvor de studerende stadig kan 

supplere, udvises forsigtighed i vejledningen. Dette også fordi 

dimensioneringen rammer allerede fra sommeroptaget 2015, hvilket betyder 

en begrænsning i antallet af pladser på alle kandidatuddannelser, som skal 

dimensioneres. Det bør derfor undlades at stille de studerende i udsigt, at de 

kan blive optaget på en given kandidatuddannelse, som de evt. ønsker eller 

har taget supplering til, og man bør blot nøjes med at opfordre til at søge om 

optag, uden at love noget. Endvidere bør det understreges at bare fordi man 

opfylder adgangsbetingelserne er man ikke garanteret en plads, med mindre 



 

SIDE 4 AF 6 man opfylder retskravs-bachelor-kravene, hvilket man ikke kan gøre hvis 

man har brug for at supplere. 

 

Ad 4) UP redegjorde for problemer i forbindelse med afskaffelsen af 

undervisningseftertilmeldingsperioden. Mange forhold er fortsat aldeles 

uklare, fx hvorledes ny-optagne KA-studerende, der først meddeles optag 

efter undervisningstilmeldingsperioden for efterårssemesteret 2015 er 

passeret, skal kunne vælge undervisning i efterårssemesteret 2015. 

 

Ad 5) UP redegjorde for Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik 

for uddannelser – punkterne ”Procedure for uddannelsesevaluering” samt 

punktet: ”Procedure for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser”. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes udarbejdelsen af kataloget over 

pensumbestemmelser samt evt. yderligere supplerende bestemmelser er 

forsinket, fordi de endelig BA 2015-studieordninger ikke er kommet tilbage 

fra Det Humanistiske Fakultet endnu. 

På et mere specifikt niveau, vedtog studienævnet at hjemmel vedr. specifikke 

dispensationer vedr. pensum for enkelt-studerende generelt uddelegeres til 

eksaminator, dvs. afgørelse fra studienævnet får fremover formen: 

”Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier bemyndiger hermed 

eksaminator X til at ændre pensum-/petitum-bestemmelserne til noget 

fagligt relevant for studerende Y ved eksamen i Z ved eksamensterminen 

Æ.” 

Erfaring tilsiger at netop spørgsmål vedr. pensum-/petitum-forhold med 

fordel kan placeres hos eksaminator, der har det nødvendige faglige overblik 

og den nødvendige faglige detailviden, som gør det muligt at udforme disse 

dispensationer på fagligt forsvarlig facon. 

 

Ad 7) Maria Munnecke og Annika Hvithamar kom til stede under punktet 

og redegjorde for baggrunden for et kommissorium for udvalg vedr. 

udarbejdelse af nye BA- og KA-uddannelser i Mellemøststudier. UP anførte 

at resultatet af dette initiativ kan vise sig at få konsekvenser for andre end 

Mellemøststudier, idet der er en bagvedliggende masterplan om at skære 

antallet af ToRS BA’er, som udgør et selvstændigt optageområde i KOT-

mæssig henseende, ned fra 21 til betydeligt færre - tallet 9 har været nævnt 

på et SSK-møde.  

Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes planerne tager afsæt i et ønske 



 

SIDE 5 AF 6 om at samle ToRS’ uddannelser under sloganet ”Én fælles indgang og én 

fælles udgang”, hvilket bl.a. skulle gøre småfagene mere robuste overfor 

politiske tiltag som ellers kunne tænkes at få negative konsekvenser for 

dem. 

Et forslag var blevet fremført af dekanatet om at skære sprogniveauet på alle 

eller mange af ToRS’ BA-uddannelser med sprogindhold ned til 

propædeutisk eller som der står i kommissoriet til ”rudimentært” niveau. 

Dette vil efter nævnets mening være aldeles ødelæggende for disse 

uddannelser. Fx vil uddannelser i tyrkisk og arabisk, som udelukkende har 

propædeutisk sprog udelukke vores kandidater fra gymnasieskolen, da 

uddannelsen ikke vil leve op til de faglige mindstekrav, ligesom 

kandidaterne ikke vil kunne bruges i mange andre job, som kræver solide 

sproglige kompetencer og hvor vi nu har ToRS-kandidater ansat. Det synes 

at være lykkedes at få dette forslag taget af bordet. Annika Hvithamar 

præsenterede et nyere forslag på mødet, der så ud til at opretholde den 

sproglige standard på fagene. 

Studienævnet forudsætter, at det fra fakultets side sikres, at den nye BA-

ordning i Mellemøststudier ikke indebærer en nedskæring/afskaffelse af 

småfagsbevillingerne på tyrkisk, hebraisk og persisk. 

Drøftelse fandt sted om emnet, hvor det af flere blev nævnt, at under 

forudsætning af at det lykkedes at opretholde sprogindholdet såvel som 

sprogniveauet på Arabisk, Tyrkisk, Persisk og Hebraisk, finder idéen om et 

fælles forslag til ny BA i Mellemøststudier generelt hensigtsmæssigt.  

 

Ad 8) UP redegjorde for hvorledes udvalget vedr. Undervisningens dag har 

drøftet evt. afholdelse af Undervisningens dag på ToRS i 2015. Drøftelser 

fandt sted om hvorvidt Undervisningens dag i 2015 bør afholdes i maj 2015, 

i slutningen af september 2015 eller slet ikke. 

Et muligt tema vil være 12-timers-BA-undervisnings-ugen, samt gymnasie- 

relaterede spørgsmål. 

Udvalget vedr. Undervisningens dag vil gå videre med emnet. 

 

Ad 9) UP redegjorde for et arrangement for VIP om studerende med stress 

og eksamensangst. 

 

Ad 10) UP redegjorde for hvorledes rektor har imødekommet en indstilling, 

således at rektor har udpeget lektor Claus Valling Pedersen som VIP-

suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

repræsentationsområde Mellemøsten, for resten af valgperioden. 



 

SIDE 6 AF 6  

Ad 11) Intet. 


