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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  19. SEPTEMBER 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 19. september 2012 kl. 11:30 til 13:00  

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), 
Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Thea Björklund Larsen (Studerende, 
Østeuropa, næstformand), Sara Claudi Tangø (Studerende, Øvrige fag), Jo-
nas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, Religion), 
Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Udarbejdelse af fælles retningslinjer for genbrug af 



 

SIDE 2 AF 4 eksamensopgaver. 
4) Ændring i pensum i japansk propædeutik. 
5) Retning af fejl gymnasiebaseret prop kinesisk a fra 10 til 15 ects. 
6) Vedtagelse af ændringer i Studieordning for bachelortilvalget i 

Centralasien- og Afghanistanstudier, 2010-ordningen. 
7) Vedtagelse af rettelser i studieordningen Arktiske og indianske 

studier BA 2010 justeret 2011 og 2012 rettet 2011 og 2012. 
8) Vedtagelse af ændringer i studieordningen Mellemøstens sprog og 

samfund BA 2010 justeret 2011 og 2012 rettet 2011 
9) Orientering om studienævnets input til kvalitetssikringsredegørelse 

for ToRS som er under udarbejdelse. 
10) Redegørelse for evalueringsrapporten. 
11) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 5. september 2012 blev 
godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP kom til stede et stykke inde i mødet, hvorfor punktet blev 
behandlet efter nogle af de andre. Hun meddelte at eksamensledermødet var 
blevet afholdt tilfredsstillende. Der er endvidere blevet ansat en vikarierende 
eksamensmedarbejder, Marianne Lund, der skal dække fagene: 
Komparative Kulturstudier, Minoritetsstudier, Tværkulturelle Studier, 
Eskimologi og Indianske sprog & kulturer. 

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

 

Ad 2.b.) Jonas A. Juhlin meddelte at han har udarbejdet et forslag vedr. 
forbedret skriftlighed for studerende, der indebærer en omprioritering af 
ressourcer således at der evt. kommer færre studieelementer på nogle BA-
uddannelser mens de studieelementer der indeholder megen skriftlighed, 
udbygges og styrkes, fx i form flere øvelsesopgaver mv. Jonas A. Juhlin 
meddelte endvidere at han er blevet opsøgt af nogle studerende der er 
utilfredse med nogle forhold på bacheloruddannelsen i Arabisk, hvilket de 
evt. vil gå videre med på en eller flere relevante måder. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte der bliver afholdt et ACE-panelbesøg, omhandlende 
Arabisk-uddannelsen, både BA og KA. Der tilsvarende møde vedr. 
Hebraisk blev aflyst, det bliver  afholdt senere. MW meddelte endvidere at 



 

SIDE 3 AF 4 han har igangsat arbejde mhp. at ændre i de gymnasierettede BA og KA 
tilvalg i Religionsvidenskab, hvor der bl.a. har vist sig behov for at ændre i 
propædeutikstrukturerne og andet. 

 

Ad 3) Studienævnet konstaterede at der på KUnet på alle uddannelsernes re-
spektive hjemmesider under ”Eksamen” under ”Efter eksamen” under ”Re-
eksamen” (dvs. fx på 
https://intranet.ku.dk/japanstudier_ba/eksamen/eftereksamen/reeksamen/Sid
er/default.aspx og på 
https://intranet.ku.dk/indonesisk_ka/eksamen/eftereksamen/reeksamen/Sider
/default.aspx osv. osv. for alle ToRS-fag under 
https://intranet.ku.dk/humstuderende/Sider/forside.aspx) befinder sig en fyl-
destgørende beskrivelse af forhold vedr. genbrug af eksamensopgaver, og 
studienævnet undlod derfor at udarbejde sin egen. Dog forekommer der at 
være generel mangel på opmærksomhed på denne beskrivelses eksistens, 
hvorfor studienævnet vedtog at rundsende besked herom i ToRS Studnyt og 
evt. andetsteds hvilket Thea Björklund Larsen vil gøre på studienævnets 
vegne. 

 

Ad 4) Studienævnet vedtog ændringerne.  

 

Ad 5) Studienævnet vedtog ændringen. 

 

Ad 6) MW redegjorde for hvorledes der ønskes et carte blanche til at de 
relevante fagmiljøer, samt UP og evt. Caroline Gjellerod på vegne af 
studienævnet får bemyndigelse til i nær fremtid efter mødets afholdelse, at 
udarbejde en række ændringer til ”Studieordning for bachelortilvalget i 
Centralasien- og Afghanistanstudier, 2010-ordningen” eller evt. en hel ny 
ordning eller evt. en indarbejdelse af alle de relevante studieelementer 
omhandlende Centralasien- og Afghanistanstudier i en relevant eksisterende 
studieordning, alt efter hvad der vil vise sig nødvendigt af formelle årsager 
og/eller fagligt set mest hensigtsmæssigt. 

Studienævnet vedtog disse ændringer til nærmere fremtidig udarbejdelse. 

Studienævnet vedtog herudover, at det gerne vil have tilsendt disse 
ændringer til orientering efter at de er blevet udarbejdet, fx i forbindelse 
med en dagsordensudsendelse til et efterfølgende studienævnsmøde. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog ændringerne. Herudover fandt der drøftelser 



 

SIDE 4 AF 4 sted om hvorledes formuleringer vedr. begrænsninger eller fravær af 
begrænsninger på hjælpemidler ved eksamen kan fastlægges. 

 

Ad 8) UP redegjorde for de rundsendte forslag til ændringer i 
”Studieordningen Mellemøstens sprog og samfund BA 2010 justeret 2011 
og 2012 rettet 2011”, der bl.a. omhandler pensumforhold,  studieelementet 
”Oversættelse dansk-arabisk” og andre forhold. Studienævnet vedtog 
ændringerne, inkluderende evt. mindre rettelser til fremtidig udarbejdelse. 

 

Ad 9) MW redegjorde for at der er en kvalitetssikringsredegørelse for ToRS 
under udarbejdelse, foranlediget af at ACE ønsker en struktureret systemisk 
kvalitetssikringspolitik på fakultetet, hvilket skal udfyldes på institutniveau i 
form af denne redegørelse, som studienævnet har ydet bidrag til, 
hovedsageligt vedr. evalueringsforhold og nyligt stedfundne væsentlige 
studieordningsændringer. 

 

Ad 10) UP redegjorde for den rundsendte evalueringsrapport vedr. kurser 
afholdt i forårssemesteret 2012. Drøftelser fandt sted, bl.a. vedr. ToRS 
fællesfag, som der vil blive afholdt et møde om. Der er generel tilfredshed 
med undervisningen på mange kurser, men informationsniveauet ønskes 
højnet nogle steder. Absalon fungerer evt. bedre, der er i hvert tilfælde færre 
bemærkninger om at det ikke fungerer i de indkomne evalueringer. De fag 
der slet ikke har evalueret mindes om at det bør de gøre fremover. 
Studienævnet vedtog evalueringsrapporten, inkl. evt. smårettelser til 
efterfølgende indarbejdning. Rapporten vil herefter blive placeret på 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/ jf. praksis, 
og UP vil evt. rundsende meddelelse i ToRS Studnyt og ToRSnyt om den.  

 

Ad 11) Sara Claudi Tangø meddelte at et forslag kunne være at der på en 
hjemmeside etableres et overblik fx kaldet ”dagen på ToRS” der indeholder 
oversigt over dagens undervisning og forelæsninger, således at fx 
specialestuderende og andre interesserede kunne se hvilke 
forelæsninger/kursusundervisningsgange/gæsteforelæsninger osv. de kunne 
deltage i af akademisk interesse. En del undervisning er meget specifik, men 
en del kan have bred interesse for kandidatstuderende og andre ToRS-
studerende der kan følge denne, evt. lejlighedsvis, uden at det er med 
henblik på at skulle aflægge eksamen på baggrund heraf. 

UP meddelte at aftagerpanelet har bragt op at et forslag kunne være, at der 
blev etableret en måde hvorpå folk udefra kunne blive informeret om de 
spændende ting der foregår på ToRS fx offentlige forelæsninger o.l. 


