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

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

 

Møde afholdt: Torsdag d. 19. maj 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), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), 
Mads Damgaard (Studerende, Religion), Thea Larsen (Studerende, 
Østeuropa), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Rune 
Rattenborg (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Allan Jakobsen 
(Observatør, Studievejleder på Religion) Alex K. Tonnesen (sekretær) 

Fraværende: Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Frederik Juel Andersen 
(Studerende, Øvrige fag), Nanna Theilgaard (Studerende, Mellemøsten) 

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) Propædeutik for gymnasierettet tilvalg i Religionsvidenskab. 
4) Velkomstbrev til nye ansatte. 



 

SIDE 2 AF 5 5) Københavns Universitet – Strategi 2016 – Strategi-forslag fra 
Studienævnet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 
(ToRS). 

6) STADS- og andre problemstillinger ifm. studerende der skifter 
studie og/eller skal optages på en kandidatuddannelse. 

7) Vedtagelse af udtalelse fra Studienævnet for Tværkulturelle og 
Regionale Studier vedr. akkrediteringsansøgningen for Centralasien- 
og Afghanistanstudier samt Moderne Indien og Sydasienstudier. 

8) Sager. 
a. Sag vedr. meritoverførsel fra den juridiske 

kandidatuddannelse m.m. som meritgivende for speciale 
m.m. på magisterkonferensuddannelsen i religionsvidenskab. 

9) Indtænkning af undervisningsforløb i ansøgninger om eksterne 
forskningsmidler. 

10) Evt. 
 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 6. maj 2011 blev godkendt med 
en mindre rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at eksamensmedarbejder Salma Ghani fortsat er 
fraværende fra instituttet, til gengæld er Maiken Møldrup Pedersen tiltrådt i 
et vikariat i forbindelse med Caroline Gjellerods barsel, og det ser ud til at 
eksamensplaner offentliggøres i ToRSstud-grupperummet på KUnet som 
planlagt torsdag d. 19. maj. 

 

Ad 2.b.) Lars Højer meddelte at der angående den afholdte 
”Undervisningens dag” var lidt tvivl om hvad der kom ud af den. Drøftelser 
fandt sted på studienævnsmødet, hvor det bl.a. blev nævnt at da der er så 
stor forskel på det der undervises i på de respektive fag på ToRS, skal 
temaerne helst være meget overordnede eller meget lavpraktiske for at alle 
får glæde af dem. Det er dog godt at oplevelsen af forskellighed mellem fx 
sprogfag og andre fag udbredes. Det er centralt at der efter sådanne 
arrangementer bliver fulgt op på arrangementet. En mulighed kan være at 
der laves én undervisningens dag om året med obligatorisk VIP-deltagelse, 
og evt. flere dage herudover med frivillig deltagelse. Mads Damgaard og 
Thea Larsen var mødt frem som SN studenterrepræsentanter. De meddelte 
at det som studerende var givtigt at deltage, og at det var deres oplevelse at 
flere lærere havde fundet det konstruktivt at der var studerende til stede med 



 

SIDE 3 AF 5 disses særlige perspektiv. 

Herudover fandt en drøftelse sted angående generelle forhold omkring 
planlægningen og afviklingen af undervisning på instituttet og i den 
forbindelse opfordrede Studienævnet MW til at han som en del af sin 
studielederfunktion sikrer sig at specifik undervisning faktisk finder sted i 
bemeldte lokaler og kører som planlagt mv., fx ved i efterårssemesteret og 
fremover at gå på anmeldt eller uanmeldt visitats. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at undervisningsplanlægningen for 
efterårssemesteret 2011 næsten er færdig og forelægges studienævnet 
herefter. Det er vigtigt at alle, både studerende og undervisere, ser på de ting 
der vedrører dem selv, og melder ind til studieadministrationen hvis de 
opdager noget der ser forkert ud, mangler i SIS, eller der forekommer andre 
anormaliteter. 

MW meddelte endvidere at dekan Kirsten Refsing har meddelt at hun 
fratræder som dekan, og vil blive vores kollega på ToRS til august, hvor hun 
tiltræder som professor ved Japansk. Ulf Hedtoft, institutleder fra SAXO, er 
konstitueret som dekan og besættelsen af prodekanstillingen er sat i bero.  

 

Ad 3) Der blev af studievejleder Allan Jakobsen redegjort for hvorledes det 
i tilvalgsstudieordningen for Religionsvidenskab fremgår at 
propædeutikforløbet starter i februar og løber i forårssemesteret; der optages 
typisk 20 studerende årligt på denne ordning. Det er blevet undersøgt om det 
er muligt at flytte propædeutikken, således at den kommer til at ligge i 
efterårssemesteret, da der ikke er stemning for at binde folk til at tage 
propædeutik udelukkende indenfor klassisk græsk og da det burde være 
muligt at lave religionsvenlige propædeutikforløb indenfor andre sprog 
også.  Sådanne forløb kræver at tilstrækkeligt mange studerende vil vælge 
det og det kræver samtænkning med undervisning målrettet fagenes egne 
studerende. Studienævnet nedsatte et udvalg bestående af Mads Damgaard, 
Allan Jakobsen, MW og UP til at levere et udkast til en samlet løsning der 
tager højde for alle de problemstillinger der er blevet bragt i spil. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes der til studienævnets medlemmer med 
flere, i forlængelse af drøftelse der fandt sted på studienævnsmødet d. 6. 
maj, er blevet rundsendt et brev der anvendes til at sende til nye 
medarbejdere på Komparative kulturstudier. Herefter har det vist sig, at 
processer angående udformning af velkomstbrev, allerede er blevet sat i 
værk fra administrationens side, med henblik på at sikre hensigtsmæssig 
introduktion til nyansatte. Det blev i den forbindelse bemærket at der er stor 



 

SIDE 4 AF 5 forskel på om den nyansatte har været ansat på ToRS mange gange før, eller 
er helt ny, samt at det ikke behøver at være et problem hvis der eksisterer 
flere breve til nyansatte, fx et globalt for hele ToRS og et lokalt pr. afdeling 
eller fag. Studienævnet fandt det glædeligt at der er en sådan generel 
opmærksomhed på at sikre hensigtsmæssig information til nyansatte, og 
tilbyder sin hjælp hvor den måtte være til gavn. I første omgang vil Ulla 
Prien dog indhente det foreliggende tors velkomstbrev så studienævnet kan 
se dette.  

 

Ad 5) Mads Damgaard redegjorde for sit rundsendte udkast. Det blev anført 
at strategiplanen har stor opmærksomhed i Nørregade, og at det er vigtigt at 
der tænkes i hele og prægnant formulerede sætninger, som lader sig indføje i 
den endelige strategi. Studienævnet gav Mads Damgaard bemyndigelse til, 
på nævnets vegne, at gå videre med det tilrettede udkast til relevante steder, 
og fastslog endvidere at det gerne ser at der arbejdes i retning af at alle 
studerende på hele Københavns Universitet gives mulighed for at få et 
propædeutisk sprog som en del af deres uddannelse. 

MW meddelte endvidere i den forbindelse at Denise Gimpel der er 
tiltrædende viceinstitutleder ved ToRS, er indtrådt i den arbejdsgruppe der 
skal formulere Humanioras bud på en sprogpolitik for hele KU, og Mads 
Damgaard meddelte at det er en mulighed at en studerende kan indtræde i 
dette udvalg. 

 

Ad 6) MW redegjorde for hvorledes en konkret sag har kastet lys over det 
forhold at STADS i mindre grad end Fønix er fleksibelt, hvorved det er 
blevet sværere at lave ad hoc-løsninger der afviger fra de gængse, hvilket fx 
er et problem i forbindelse med tompladssystemet ved Åbent Universitet. 
Herudover redegjorde MW for den nye regel for studerende der søger om 
overflytning til en bacheloruddannelse (fx fra et andet universitet) uden om 
KOT, hvor studieskift nu kun kan imødekommes, hvis ansøgeren mindst har 
bestået studieelementer, der i henhold til studieordningen ækvivalerer 
præcis første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, 
hvilket også er et udtryk for mindsket fleksibilitet. 

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes der er lavet et udkast til udtalelse. 
Studienævnet godkendte udtalelsen. 

 

Ad 8.a.) UP redegjorde for hvorledes sagen tidligere kunne være blevet 
behandlet i studienævnet, frem for på nuværende sene tidspunkt, hvor svar 
er afsendt, men sagen er blevet afgjort på et postmøde, hvortil studienævnet 



 

SIDE 5 AF 5 generelt har uddelegeret kompetence til at afgøre visse sager. 

MW redegjorde for sagen i detaljer. Der er sket meritoverførsel fra den 
juridiske kandidatuddannelse m.m. som meritgivende for speciale m.m. på 
magisterkonferensuddannelsen i religionsvidenskab, hvilket er usædvanligt. 
Sagen er ikke blevet opfattet som en studienævnssag, da der er tale om en 
positiv meritoverførselssag. 

Mads Damgaard og andre studienævnsmedlemmer anførte at det er vigtigt 
at holde sig for øje at hverken han eller det øvrige studienævn bortset fra 
postmødemedlemmerne tidligere er blevet orienteret om sagen. 

 

Ad 9) Lars Højer redegjorde for det rundsendte udkast. Studienævnet vedtog 
opfordringen med få ændringer, hvorefter den lyder: 

”Opfordring fra Studienævnet: Indtænk 
undervisningsforløb i ansøgninger om eksterne 
forskningsmidler! 

Studienævnet vil gerne opfordre alle til - så vidt muligt - at 
indtænke undervisningsforløb i ansøgninger om eksterne 
midler til forskningsprojekter. Dette vil for os at se have en 
række fordele for både projektet/ansøgningen, instituttet og de 
studerende. For det første vil en ansøgning umiddelbart blive 
styrket, hvis projektet har en direkte 
uddannelsesmæssig/formidlingsmæssig effekt. For det andet 
vil projektet blive mere synligt - og dermed også mere 
indlejret - på instituttet. For det tredje vil de studerende få 
mulighed for at følge aktuel forskningsbaseret undervisning. 
Det er selvfølgelig ikke alle forskningsemner, der egner sig 
lige godt til dette, og vi er i studienævnet opmærksomme på, at 
instituttet betaler for undervisningen, og at der derfor kræves 
en vis interesse for kurserne fra de studerende, og at 
tilvalgskurser og praktikf orløb måske er de mest velegnede til 
formålet. Med opfordringen ønsker vi ikke, at uddannelserne i 
stigende grad skal påvirkes af eksterne bevillinger - i 
modsætning til faglige kriterier - men blot at man så vidt 
muligt forsøger at integrere forskningsprojekter med institut 
og studiemiljø allerede under udformningen af ansøgningen.” 

 

Ad 10) Lars Højer og Rune Rattenborg meldte afbud til mødet d. 17. juni. 


