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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  19. AUGUST 2011 

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

 

Møde afholdt: Fredag d. 19. august 2011 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige 
fag), Nanna Theilgaard (Studerende, Mellemøsten), Rune Rattenborg 
(Studerende, suppleant, Mellemøsten), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Mads 
Damgaard (Studerende, Religion, næstformand), Thea Larsen (Studerende, 
Østeuropa), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Alex K. 
Tonnesen (sekretær) 

Fraværende: Frederik Juel Andersen (Studerende, Øvrige fag). 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
b. Nævnsmedlemmer 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Udeblevne studerende studiestart 2011. 
4) Høring over KUs kommende kvalitetssikringspolitik. 



 

SIDE 2 AF 7 5) Genvedtagelse af ændring i Nærorientalsk Arkæologi BA 2005-
studieordningen. 

6) Drøftelse ang. nye procedurer for undervisnings- og 
kursustilmelding. 

7) Prøveform B-katalog. 
8) Rettelse af Balkanstudiers studieordning af 2005.- Emne II 
9) Sager 

a. Sag vedr. dispensation til ekstern specialevejleder 
10) Studieordningsændring i “Curriculum for the Master’s Programmes 

in Ancient and Medieval Near Eastern Studies the 2008 
Curriculum”. 

11) Practical Archaeology 2011E dispensation. 
12) Evalueringsrapporten F2011. 
13) Fastlæggelse af møder i efterårssemesteret 2011. 
14) Evt. 

 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 17. juni 2011 blev godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at sommereksamen er gået ganske udmærket, og at 
der vil blive afholdt et eksamensmøde ang. planlægning af eksaminer og 
evaluering af de afholdte i starten af september. Der er kommet 
henvendelser ang. Absalon-grupperum, hvor der har været problemer med 
tilmeldingen til disse og spørgsmål ift. hvorledes den administrative 
understøttelse af Absalon fungerer. Der er problemer med kurser der leder 
til flere eksaminer i studieordninger. Der blev også nævnt mangler ved 
fagkataloget i Absalon, ældre kurser der optræder uhensigtsmæssige steder, 
tilknytning af studerende, samspillet med STADS m.m., og ToRS er 
sandsynligvis hårdere ramt end de andre institutter. UP og MW påtog sig at 
gå videre med Absalonspørgsmål, evt. i form af udarbejdelsen af en 
henvendelse. 

UP meddelte at i fakultetsadministrationen, har Morten Tang Petersen nu 
ikke længere med Åbent Universitet at gøre, men med andre områder, og at 
ÅU derfor mangler en af de faste fra staben og at de derfor er hårdt presset, 
dette kan forklare at der er forskelligt, der ikke er som det plejer at være.  

UP meddelte at hun og MW er begyndt at formulere en plagieringspolitik 
for instituttet, da der er kommet flere sager. Det forholder sig således at 
særligt grove sager eller gentagelsestilfælde, skal videresendes til 
fakultetsbehandling. Plagieringspolitikken vil blive forelagt studienævnet. 



 

SIDE 3 AF 7 Drøftelser fandt sted om emnet, og der blev henvist til hjemmesiden 
http://stopplagiat.nu/ som det kan være nyttig at henlede studerende til. 

 

Ad 2.b.) Margaret Mehl meddelte at den foreløbige evaluering af den 
sommerundervisningspakke som følges af kommende andetårsstuderende på 
Japansk er positiv. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at det forlyder at der er sket en signifikant nedgang i 
STÅ-produktionen ved sommereksamen 2011. MW meddelte endvidere at 
han havde været stedfortræder for Institutleder Ingolf Thuesen ved at 
direktionsmøde, hvor institutlederne fremover indgår. 
Fakultetsdirektørstilling vil evt. blive ændret. Der er tiltag på vej der har til 
hensigt at distribuere flere midler ud til institutterne og E-aflevering er 
besluttet gennemført som planlagt. 

MW meddelte at angående studiestart, synes der stadig at være problemer 
med KOT, da de pladser der frigøres af optagne personer der siger nej til en 
studieplads, ikke fyldes op ved at disse pladser tilbydes til andre, hvilket 
ellers er meningen. 

MW meddelte at der for øjeblikket er tre uddannelser inde til akkreditering: 
Centralasien – Pashto, Sydasien – Hindi samt Religionssociologi. 

MW meddelte endvidere at der på et senere tidspunkt vil komme statistik 
vedr. sene eksamenstilmeldinger; at der er kommet 21 kinesere som led i 
samarbejdsaftalen med Engerom og Zhejiang Universitet i Kina; at et halvt 
studieadjunktur i Hebraisk har været slået op uden at der kom ansøgere; at 
idéen med at give alle studerende ved Københavns Universitet mulighed for 
at tilegne sig et 2. fremmedsprog udover Engelsk, på propædeutisk niveau, 
foreløbigt har udmøntet sig i at det på side 8 i det udkast til Strategi 2016 
der er sendt i høring 
(https://intranet.ku.dk/nyheder/TemaStrategi2016/Documents/Strategi%202
016.pdf) fremgår at: ”Københavns Universitet vil på sprogområdet 
endvidere arbejde med at styrke de studerendes sprogkompetencer også i 
andre fremmedsprog end engelsk.”; at en studieordning for et 
Katalystkursus i Erhvervsinnovation på studienævnets vegne er blevet 
godkendt og endelig at der har været afholdt møde med censorkorpset for 
Eskimologi, hvorpå der blev udtrykt tilfredshed. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes punktet handlede om at få institutionali-
seret praksis vedrørende studerende der aldrig møder op til studiestart eller 
hurtigt falder fra herefter. Der er blevet lavet et brev til studerende og et ud-
kast til en procedure, begge blev drøftet. Punkter der bl.a. blev anført: Bre-



 

SIDE 4 AF 7 vet til de studerende kan gøres mere personligt, og der bør være længere tid 
fra brevet udsendes til den frist som den pågældende studerende har til til-
bagemelding ligger, gerne ved at brevet udsendes tidligere end d. 19. sep-
tember som der lægges op til i udkastet til proceduren, hvoraf det også 
fremgår at tilbagemeldingsfristen for de studerende ligger d. 23. september. 

 

Ad 4) MW redegjorde for emnet, der drejer sig om at der for fakultetet skal 
vedtages en kvalitetssikringspolitik, som kan udgøre en fælles 
akkrediteringsplan, da en sådan vil være en hjælp når der udformes 
akkrediteringsansøgninger til ACE. Da der imidlertid ved mødets afholdelse 
ikke forelå det imødesete skriftlige materiale, vil punktet sandsynligvis blive 
behandlet nærmere på et senere møde. 

 

Ad 5) Studienævnet genvedtog ændringen. Der ændres for ”Modul III: 
Arkæologisk Teori, teknik og metode (Theories, Techniques and Methods in 
Archaeology)” således at der nu ikke længere er to prøveformer, men kun en 
bunden skriftlig opgave på universitetet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes der er sket ændringer i 
undervisningsplanlægningen, som er blevet omtalt i et indlæg af MW i 
ToRSnyt. MW redegjorde for hvorledes det i nogle tilfælde vil være 
relevant at benytte de opdukkende muligheder til at opslå flere kurser end 
man tidligere ville have gjort, idet det vil være muligt i god tid at se hvilke 
kurser der er interesse for, og herefter kun oprette de søgte, hvorved der 
gives øget mulighed for at eksperimentere uden de ellers normalt 
medfølgende udgifter. Drøftelser fandt sted, og det blev pointeret at det er 
væsentligt at notere sig at tanken ikke er at udvikle et nyt globalt paradigme 
for al undervisningsudbud, og typisk vil fremgangsmåden ikke have 
relevans der hvor undervisning og kurser fastlægges præcist i 
studieordningen, men nærmere der hvor kurser fx er udbudt som ”særligt 
studeret område” eller under andre uspecificerede former i studieordningen. 
Det blev nævnt at for tilvalgsfagene kan der opstå særlige problemer, og 
risikoen for forskellige former for kannibalisering mellem kurser og 
skuffelse hos studerende der ikke kan få hvad de først stilles i udsigt, bør 
medtænkes i de fortsatte overvejelser. 

 

Ad 7) UP meddelte at kataloget endnu ikke er færdigt. B-prøveformer er 
typisk nødvendige hvor A-prøveformen for en given eksamen er aktiv 
undervisningsdeltagelse. Her er B-prøveformen nødvendig til reeksamen. 
Problemet med de manglende B-prøveformer har dog vist ikke at være så 



 

SIDE 5 AF 7 omfattende som først antaget, da der faktisk optræder B-prøveformer for 
mange eksaminer i 2010-studieordninger, selvom det ellers under 
udarbejdelsen af 2010-studieordningerne blev betonet at ikke var tilladt at 
angive B-prøveformer.  

 

Ad 8) MW meddelte at Balkanstudier BA 2005-studieordningen for 
studieelementerne ”Valgfrit emne: Det studerede lands kultur og historie. 
Emne I (46660011) (7,5 ECTS)” og ”Valgfrit emne: Det studerede lands 
kultur og historie. Emne II (46660012) (7,5 ECTS)” på side 20 henholdsvis 
21 under punktet ”Undervisnings- og arbejdsformer” anfører at: ”Emnet 
vælges inden for et katalog på 15 emner, godkendt af studienævnet.”. Denne 
bestemmelse ønskes ændret, da den ikke svarer til den faktiske praksis. 

Herudover bestemmes det for ”Valgfrit emne: Det studerede lands kultur og 
historie. Emne II (46660012) (7,5 ECTS)”’s vedkommende, at eksamen 
består i ”afholdelse af en offentlig forelæsning på 30 minutter.”, hvilket 
heller ikke svarer til praksis, hvorfor det ønskes ændret til en normal 
mundtlig eksamen. 

Studienævnet vedtog en generel dispensation til disse ændringer, til 
nærmere udformning af studielederen i samarbejde med faget. I givet fald, 
kan en egentligt studieordningsændring med samme indhold evt. vedtages 
på et senere tidspunkt. 

 

Ad 9) UP redegjorde for sagen, der er blevet opløftet til 
studienævnsbehandling frem for ellers som normalt i denne type sager 
postmødebehandling, da det især med henblik på Tværkulturelle studier, 
men også for andre fags vedkommende, er værd at drøfte studienævnets 
fastlagte præcedens angående afslag på eksterne vejleder nærmere. Det blev 
anført at der på Tværkulturelle studier sandsynligvis vil komme en række 
specialestuderende der beskæftiger sig med emner der ligger på kanten af 
hvad der er vejledningskapacitet til på ToRS. Der følger 30 timer til en 
ekstern specialevejleder, hvilket er en udgift instituttet nødigt afholder. Der 
gives dog i visse tilfælde 5 timer til bivejledning til en ekstern vejleder. På 
Tværkulturelle studier startede ca. 40 studerende for to år siden, så 
mængden af specialevejledning, der skal ydes af en helst nogenlunde bred 
kreds af ToRS-vejledere, vil være hastigt stigende fremover. 

Studienævnet vedtog afslag på ansøgningen om at få tildelt ekstern vejleder, 
men besluttede dog at give mulighed for 5 timers bivejledning, hvis det 
ønskes af den eksterne vejleder og den studerende, da der undtagelsesvist 
endnu ikke er tilstrækkeligt med vejledningskapacitet på ToRS i dette 
konkrete tilfælde. 



 

SIDE 6 AF 7  

Ad 10) Studienævnet vedtog ændring i “Curriculum for the Master’s 
Programmes in Ancient and Medieval Near Eastern Studies the 2008 
Curriculum”. Der ændres således at bedømmelsesformen for ”International 
Presentation (constituent)” ændres fra 7-trins-skalen til bestået/ikke-bestået, 
og så ”Theory and Method in Near Eastern Archaeology (constituent) – 
47010321” ændres fra ekstern til intern censur, mens ”Critical Analysis of 
material culture (constituent)” ændres fra intern til ekstern censur. 

 

Ad 11) UP og Rune Rattenborg redegjorde for emnet, herunder hvorledes 
Praktisk arkæologi er et fag der kan afvikles uafhængigt af hvornår 
feltskolen ligger. Studienævnet vedtog denne dispensation: 

”Modul 5, Praktisk arkæologi (konstituerende for specialisering i 
Nærorientalsk arkæologi) Fagelementkode: 47010115-01, 15 ECTS-point; 
beskrevet på side 32 i Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på 
BA-niveau med specialisering i det centrale fag Nærorientalsk arkæologi, 
2010-ordningen. 

Studienævnet har på sit møde d. 19. august 2011 givet dispensation til at 
kurset i praktisk arkæologi kan gennemføres uden feltskole i 2011, da 
forholdene i Mellemøsten gør at instituttet ikke har mulighed for at tilbyde 
de studerende den almindelige feltskole. De studerende, der således kommer 
til at mangle feltskoleopholdet i efteråret 2011 må tage dette så snart de 
bliver tilbudt det igen – sandsynligvis i sommeren 2012. ” 

Til placering under overskriften: ”Vigtige dispensationer du skal kende til” 
på siden: http://naerorientalskarkaeologi.ku.dk/studieordninger/grundfag/  

 

Ad 12) Rune Rattenborg redegjorde for Evalueringsrapporten F2011, som 
der forelå et af evalueringsudvalget gennemarbejdet udkast til. En ændring 
angående indføjelse af tekst omkring muligheden for at evalueringer kan 
rekvireres hos studienævnsformand eller studieleder af den relevante 
underviser eller fagansvarlige, samt en ændring angående indføjelse af en 
opfordring til at man i vid udstrækning overlader indsamling og indlevering 
af evalueringer til kursets studerende blev anført. Drøftelser fandt sted om 
hvorledes evalueringsprocenten kan højnes fremover, hvor rettidighed og 
kampagner, fx med plakater, evt. kan tages i anvendelse. Studienævnet 
vedtog Evalueringsrapporten F2011 med de anførte ændringer til placering 
på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

 

Ad 13) Studienævnet vedtog, på baggrund af en til formålet gennemført 



 

SIDE 7 AF 7 doodle, at placere sit næste møde onsdag d. 7. sep. 2011 kl. 10:00 til 12:00 
og de efterfølgende møder i efterårssemesteret 2011 på alle onsdage i lige 
uger i tidsrummet kl. 10:00 til 12:00. 


