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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  19. MARTS 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 11:30 til 13:00  

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), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Thea Björklund Larsen 
(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Bastian A. L. Friborg (Studerende, 
Mellemøsten), Nicklas Minana (Studerende, Asienstudier), Sophus Helle 
(Studerende, Mellemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Joa-
chim Åresøn (studerende på Kinastudier, observatør), Maria Munnecke 
(studieordningsrevisionssekretær, observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund Larsen (Studerende, Mellemøsten, næstfor-
mand) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 
c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 



 

SIDE 2 AF 6 i. Postmødeafgjorte sager 
ii.  Indleveringsfrist Studieordninger 
iii.  Propædeutik 
iv. Evalueringer 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

i. Fællesfag 
3) Strukturerede forløb, information og drøftelse 
4) Drøftelse af køreplan for kandidatuddannelser 
5) Diskussion angående kandidatseminar på ToRS 
6) Studiefremdriftsreformen 
7) Undervisningens dag 
8) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 5. marts 2014 blev drøftet. 

 

Ad 1.c.) MW har spurgt nogle VIP’ere om de vil deltage i den nye 
arbejdsgruppe vedr. ToRS fællesfag. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at det på Kinastudier ønskes, i deres nye BA 2015-
studieordning, at sprede de 45 ECTS bachelortilvalg over 3 på hinanden 
følgende semestre (15 ECTS på hvert), da det minimerer risikoen for at de 
studerende mister kontakt og føling med deres centrale fag under 
tilvalgsafviklingen. Dette benævnes en vertikal struktur, da tilvalget så 
fremtråder i semesterplanen som en slank lodret uniform søjle. Dette har der 
dog fra fakultetet været indvendinger mod, da planen om at indføre 
mobilitetsvinduer, kan tolkes som indebærende at tilvalget skal være 
horisontalt, i den forstand 30 ECTS af tilvalget skal ligge i et og det samme 
semester, som så kan udgøre et mobilitetsvindue til brug for fx 
udlandsophold el. lign. Dog synes der måske at være opblødning på vej på 
dette punkt, således at det vertikale tilvalg tillades. 

MW og UP meddelte at et par forskellige fakultetsmedarbejdere har 
udmeldt mundtligt, at de ønsker at flytte ansvaret for at 2/3 af BA’ens post-
propædeutiske 180 ECTS dækkes af karakterbedømte eksaminer (i 
modsætning til bestået/ikke-bestået) væk fra de studerende, hvor det hidtil 
har ligget, på den måde at de studerende hidtil selv har været ansvarlige for 
at sammensætte deres 45 ECTS tilvalg på en sådan måde, at de levede op til 
kravet samlet set på hele BA’en, hvor meritoverførte eksaminer trækkes ud 



 

SIDE 3 AF 6 af regnskabet inden der gøres op. Nu lægges der op til en ny tolkning af 
reglerne, således at dette krav skal opfyldes på det centrale fags 135 ECTS 
alene, dvs. 120 ECTS skal karakterbedømmes på det centrale fag, hvilket på 
det nærmeste vil udelukke brugen af ”aktiv undervisningsdeltagelse” som 
eksamensform, da sådanne eksaminer skal bedømmes bestået/ikke-bestået 
(og i øvrigt har intern censur, typisk med eksaminator som censor). 
Tilsvarende skal kravet om at 1/3 af BA’ens 180 ECTS skal dækkes af 
eksaminer med ekstern censur også dækkes på det centrale fag alene, ifølge 
denne påtænkte ændring af tolkningspraksis. Dette vil forøge andelen af 
eksaminer med ekstern censur, som vil føre til en merudgift, da eksaminer 
med ekstern censur er noget dyrere at afholde for ToRS. Samtidig er det 
tænkeligt at tilvalgsstudieelementer vil forblive karakterbedømte og eksternt 
censurerede i ca. det omfang de er nu, hvorved de fleste studerende vil 
komme til at overopfylde kravene. Hvis flere eksaminer skal 
karakterbedømmes på de centrale fag risikeres det at der mod studienævnets 
anbefalinger vil blive indført flere kombinationseksaminer, af typen 
”egentlig (karakterbedømt og eksternt censurereret) eksamen i selve 
eksamensterminen (mundtlig/skriftlig/hjemmeopgave) under forudsætning 
af aktiv undervisningsdeltagelse (som kan omfatte tilstedeværelseskrav 
og/eller mange andre forskellige aktiviteter i løbet af semesteret)” hvilket vil 
være uhensigtsmæssigt da netop kombinationseksaminerne 
erfaringsmæssigt har vist sig ofte at skabe problemer, fordi de består af 
mange forskelligartede elementer spredt ud over lang tid (både i semesteret 
og i eksamensterminen) med uklar ansvarsfordeling mellem eksaminand, 
eksaminator og eksamensadministration, hvorved der opstår et utal af 
muligheder for misforståelser, forglemmelser, ekstra-administration, 
uagtsomme men alligevel alvorlige formelle regelbrud og lignende. I det 
hele taget findes det uheldigt hvis der skal ændres på sådanne ting sent i 
processen med at udarbejde de nye BA 2015-studieordninger. Det er 
endvidere et åbent spørgsmål om fakultetet overhovedet har hjemmel til at 
tvinge en sådan ændret tolkningspraksis ned over studienævnene mod deres 
vilje, selve reglerne er ikke ændrede, det der søges ændret på er hvem der 
har ansvaret for at sørge for at de overholdes. Hvor det før var den enkelte 
studerende der selv havde dette ansvar, tænkes studienævnene nu at blive 
gjort pligtige til at gøre det studiestrukturelt umuligt for de studerende 
overhovedet at bryde reglerne, uanset hvad de måtte bruge deres tilvalg på, 
ved at studienævnet hæver mængden af karakterbedømte og eksternt 
censurerede eksaminer på de centrale fag, hvilket i sær på de sproglige fag 
risikerer at medføre faglige, økonomiske og administrative skadevirkninger. 
UP anførte at hun ville rette henvendelse til fakultetet med henblik på i 
første omgang at få noget på skrift om dette emne. 

UP meddelte endvidere at hun har tidligere har rettet henvendelse vedr. 12 
timers-undervisningsuge-kravets forhold til 5. og 6. semester på BA-



 

SIDE 4 AF 6 uddannelserne, men at  det stadig er uafklaret i hvilket omfang og hvornår 
12-timers-kravet evt. kan gælde for 5. og 6. semester på BA-uddannelser. 
Emnet blev drøftet, bl.a. vedr. hvorledes og hvorvidt vejledning (i 
forbindelse med hjemmeopgaveskrivning) eller andre aktiviteter tæller med 
i de 12 timer. UP vil rette henvendelse til fakultetet vedr. tilvalgssemestre. 

 

Ad 2.a.i.) MW, UP og Maria Munnecke meddelte om naturen af nogle 
postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.a.ii.) UP meddelte at fristen på ToRS for indlevering af nye 
studieordninger er rykket til 23. april 2014.  

 

Ad 2.a.iii.) UP redegjorde for hvorledes praksis har været, at man som 
studerende ikke har været tvunget til at søge meritoverførsel når man starter 
på en BA på ToRS, fx i Arabisk el.lign., hvor man har det pågældende sprog 
på A-niveau fra gymnasiet. Studerende har kunnet følge hele 
propædeutikken (30 ECTS eller 60 ECTS alt efter sprog), få ekstra SU og 
opnormeret studietid mv. for propædeutikken, som de øvrige studerende, 
hvilket har været fagligt hensigtsmæssigt, da det over tid har vist sig, at der i 
mange tilfælde er signifikante forskelle i både indhold og niveau mellem det 
propædeutiske forløb på ToRS i et givet sprog, og gymnasiets A-niveau i 
samme sprog. Denne praksis har været antastet, og det har været påtænkt at 
indføre en regel om tvangsmeritoverførsel af gymnasialt A-niveau som 
propædeutik. 

Københavns Universitet meddeler nu centralt fra, at det har truffet 
beslutning om, at propædeutikken på universitetet er fra en uddannelse på et 
højere niveau end det gymnasiale A-niveau, og at det fortsat er fuldt ud 
tilladt for studerende at undlade at søge deres gymnasiesprog meritoverført 
som propædeutik. 

 

Ad 2.a.iv.) UP meddelte at arbejdet med undervisningsevaluering af 
efterårssemesteret 2013 er ved at være afsluttet, og rapporterne vil snart 
foreligge. De fleste kurser er blevet positivt evalueret, dog er der visse 
undtagelser. Evalueringsskemaer indkommer til evalueringsudvalget over en 
lang tidsperiode, de første kom længe før semesterafslutning i efteråret 
2013, mens de sidste først er kommet for ganske nyligt. Det ville være 
hensigtsmæssigt hvis de i højere grad kom på samme tid.  

 

Ad 2.b.) Sophus Helle meddelte at han havde deltaget i et møde vedr. den 



 

SIDE 5 AF 6 årlige måling af trivsel og tilfredshed (ÅTT) blandt de studerende. Hyppigt 
forekommende temaer hos de studerende var: Klager over for meget 
bureaukrati, for dårlige fysiske rammer (tekøkkener, biblioteker mv.) og for 
lidt undervisning. 

Thea Björklund Larsen meddelte at hun har fået en henvendelse fra en 
studerende på Balkanstudier, der så en række problemer i deres nuværende 
2010-studieordning, og ønskede ændringer, hvilket den studerende vil blive 
instrueret om mulighederne for at gå videre med, til relevante 
faglærere/fagråd mv., i forbindelse med Balkanstudiers udarbejdelse af 
deres nye 2015-studieordninger. 

Pia Johansen meddelte at arbejdet med deres nye studieordninger på Øst- og 
Sydøsteuropastudier for øjeblikket ligger helt stille, da der ventes på en 
udmelding fra ledelsen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han havde været til et møde i studielederkredsen 
hvor nye studieordninger blev drøftet. 

 

Ad 2.c.i.) MW meddelte at der arbejdes på at sikre at Kinastudier har det 
fornødne antal undervisningstimer, og at der mangler at blive færdiggjort et 
fuldt program vedr. fællesseminarer/lørdagsseminar på ToRS fællesfag i 
forårssemesteret 2014. 

 

Ad 3) Maria Munnecke redegjorde for de strukturerede forløb for både BA 
og KA uddannelser der er under udarbejdelse, og de rundsendte eksempler 
herpå. Der er en del udfordringer, blandt andet fordi ikke alle 
kursusaktiviteter udbydes i alle semestre, mange kurser udbydes kun enten i 
forårs- eller efterårssemestre. Herudover kan de strukturerede forløb i visse 
tilfælde gøre mere skade end gavn i forhold til gennemførsel for nogle 
studerende. Hvis de fx kommer skævt ind på det strukturerede forløb pga. 
meritoverførsler eller lignende, kan det blive svært for dem at få tingene på 
plads.   

 

Ad 4) Margaret Mehl og MW redegjorde for at der tænkes afholdt møder 
for nystarterede kandidatstuderende, hvor de de får hjælp til at udarbejde en 
køreplan for deres egen kandidatuddannelse, en personaliseret udgave af 
deres studieordning (i fremtiden evt. af deres studieordnings strukturerede 
forløb) i en individuel KA-studieplan, der klarlægger hvad de skal gøre 
hvornår, og evt. hvad deres speciale skal handle om. Drøftelser fandt sted 
om emnet. Sophus Helle meldte sig til at stå i spidsen for en arbejdsgruppe 



 

SIDE 6 AF 6 der vil bidrage til videreudviklingen af skitsen til køreplan, evt. med 
deltagelse af Thea Björklund Larsen og Bastian A. L. Friborg. 

 

Ad 5) UP redegjorde for et rundsendt notat udarbejdet af Niels Reeh. Det 
indeholder beskrivelse af erfaringer og et forslag om oprettelse af 
kandidatseminar/specialeseminar på ToRS til nedsættelse af studietiden og 
frafald samt til forbedring af studiekvaliteten. 

Drøftelser fandt sted om emnet, hvorunder det blev nævnt at der på mange 
fag allerede haves specialeseminarer, som der i visse tilfælde er problemer 
er med at få de studerende til at dukke op til, da de skriver om 
forskelligartede specialiserede ting. 

UP vil skrive til Niels Reeh og på studienævnets vegne takke for forslaget, 
og opfordre til at han samler de personer rundt omkring på ToRS’ fag der 
arbejder med specialeseminarer og beslægtede ting, med henblik på 
samarbejde og erfaringsudveksling. 

 

Ad 6) UP redegjorde for de rundsendte bilag og forskellige forhold vedr. 
studiefremdriftsreformen. Forskellige emner vedrørende 
studiefremdriftsreformen blev drøftet, herunder målinger/beskrivelser af 
studiebelastningen, 12-mands-udvalgets notat mv. Punktet vil evt. blive sat 
på et ekstraordinært studienævnsmøde til afholdelse onsdag d. 26. marts 
2014 kl. 10:30 til 12:00. 

 

Ad 7) UP redegjorde for den Undervisningens dag der er under 
planlægning. Dagen vil formodentlig blive d. 24. april 2014, og det nedsatte 
underudvalg vil arbejde videre med dagen. Studiefremdriftsreformen vil 
være et hovedpunkt, mens skriftlighed tænkes at blive et mindre 
underpunkt. 

 

Ad 8) Intet. 


