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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  1. DECEMBER 2014 

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

 

Møde afholdt: Mandag d. 1. december 2014 kl. 11:00 til 12:30  

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), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Bastian Friborg 
(Studerende, Religion, vikarierende næstformand), Niklas Minana (Stude-
rende, Asienstudier), Sophus U. S. Helle (Studerende, Mellemøsten, supple-
ant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevisi-
onssekretær, observatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, observa-
tør), Ditte Specht (studenterstudievejleder, observatør), Helen Feyzi (stu-
denterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), 
Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 4 a. Studienævnsformanden 
i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Kort opsummering af øjeblikkelig status på dimensioneringsudspillet 
og opgaver for studienævnet i den forbindelse. 

4) Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Globale Bystudier, 
2015-ordningen. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 
– punkterne ”Politik og procedurer for kvalitetssikring” samt 
”Godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af uddannelser”. 

6) SFR - Afskaffelse af supplering: revision af adgangskrav i KA-
studieordninger. 

7) Forslag fra Indiansk om at lave en paraply-studieordning for 
bachelortilvalgene i Indiansk og Eskimologi. 

8) Evt. 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 17. nov. 2014 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der foregår sonderinger i forhold til hvorvidt den 
påtænkte løsning med at der bliver studenterlokaler på 3. sal i bygning 10 
bliver en midlertidig eller en permanent løsning. UP meddelte endvidere at 
der foregår sonderinger i forhold til pensum/petitum-bestemmelserne, i lyset 
af de nye regler under studiefremdriftsreformen, der betyder at studerende 
der hverken afleverer eller får godkendt et individuelt petitum hvor der er 
krav om et sådan, ikke kan afmeldes eksamen sådan som de hidtil er blevet 
det. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der foregår meget opfølgning på BA 2015-
studieordningerne, hvor det kan konstateres at fakultetets indvendinger og 
kommentarer er udtryk for stor nidkærhed i visse tilfælde, bl.a. i forhold til 
at sikre eksamensmæssig udprøvning af en stribe faglige mål, ligesom nogle 
deadlines har ligget meget stramt. 

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

 

Ad 2.b.) Bastian Friborg meddelte at han vil deltage i et møde vedr. de 
studerendes lokaleforhold. 



 

SIDE 3 AF 4  

Ad 2.c.) MW meddelte at han havde afsendt svar på vegne af studieledelsen 
vedr. henvendelsen fra censorformandskabet for Nærorientalsk arkæologi. 

 

Ad 3) MW redegjorde for hvorledes der afholdes relevante møder for 
øjeblikket vedr. ToRS’ uddannelsers og fags fremtid. Der foreligger nogen 
bekymring for at mange af ToRS’ uddannelser og fag kan forekomme 
skrøbelige og befindende sig i stadig risiko for pludseligt at opleve sig 
og/eller faktisk være lukningstruede, hvilket senest blev demonstreret under 
forløbet omkring dimensioneringsudspillet. Dette er ikke hensigtsmæssigt. 
Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det bl.a. blev nævnt at små 
ToRS-fag ofte har gode studiemiljøer selvom der er få studerende. 

12-timers-BA-undervisning-uge-kravet blev drøftet, herunder muligheden 
for at gøre studievejledningens pitstop-samtaler til obligatoriske elementer, 
der kan tælle med i opgørelsen. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes studieordning for tilvalget på 
kandidatniveau i Globale Bystudier, 2015-ordningen var blevet godkendt og 
oversendt til fakultetet, inklusiv visse ændringer. 

 

Ad 5) UP redegjorde for de nye bestemmelser vedr. udarbejdelse og 
ændringer af studieordninger, samt vedr. kursusudbud. Drøftelser fandt sted, 
under hvilke det bl.a. blev nævnt at studienævnet evt. bør kunne forholde sig 
strategisk til det samlede kursusudbud på ToRS, samt at hele Det 
Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser bør ses som 
et dokument der skal bane vej for institutionsakkrediteringen, og som derfor 
i højere grad henvender sig til eksterne end til interne målgrupper. 

 

Ad 6) MW redegjorde for den rundsendte liste over adgangskrav i KA-
studieordninger. Et punkt der overvejes er hvorvidt der skal tilføjes i listen 
over direkte adgangsgivende bacheloruddannelse (i modsætning til 
retskravsbacheloruddannelser) for KA i Religionshistorie og 
Religionssociologi, således at et antal fag under Øst- og Sydøsteuropa, 
sammen med 45 ECTS bachelortilvalg indenfor Religionsvidenskab, 
kommer til at tælle som direkte adgangsgivende. BA i Koreastudier og BA i 
Moderne Indien og Sydasienstudier har retskrav på KA i Tværkulturelle 
studier, fordi disse BA’er ikke har en tilknyttet KA, men det er planen at de 
begge skal få det, og så snart KA i Koreastudier er genoprettet og KA i 
Moderne Indien og Sydasienstudier er oprettet, vil disse blive retskravs-KA-



 

SIDE 4 AF 4 uddannelserne. 

UP redegjorde for de nye regler der er under indførelse med tilbagevirkende 
kraft, som gør at der stadig vil kunne tages hensyn til eksaminer studerende 
har fra fx ÅU eller på anden facon, som ikke er aflagt som del af selve den 
adgangsgivende BA, under vurdering af optag på en given KA-uddannelse. 

 

Ad 7) MW redegjorde for hvorledes Indiansk overvejer at lave en fælles 
BA-tilvalgs-studieordning med Eskimologi. Det er dog på ingen måde 
sikkert at det vil gavne noget, og studienævnet udtaler at  hvis fagene ønsker 
at indgå i en sådan fælles tilvalgsordning skal have mindst et fælles 
studieelement som der kan samundervises i mellem Indiansk og Eskimologi.  

Ulla Prien tager kontakt til indiansk og meddeler dem dette.  

 

Ad 8) Sophus U. S. Helle og Bastian Friborg orienterede om at der 
formodentlig bliver fredsvalg til alle repræsentationsområder for de 
studerende til studienævnet, ved det valg der afvikles i efteråret 2014 med 
henblik på de valgte studerendes indtræden i studienævnet pr. 1. februar 
2015. Dog er der måske ikke nogen repræsentant for øvrige fag. MW 
meddelte at han vil tage skridt i retning af at der vælges eller indstilles til 
udpegning en suppleant for ham blandt VIP’erne fra Religionsvidenskabs 
repræsentationsområde, med virkning også fra 1. februar 2015. 


