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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  1. FEBRUAR 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 1. februar 2012 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), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Thea Larsen (Studerende, Østeuropa, 
næstformand), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Jonas A. Juhlin 
(Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, Religion), Sophus U. S. 
Helle (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Mads Damgaard (Studerende, 
suppleant, Øvrige fag), Helen Feyzi (International studievejleder, observa-
tør), Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Konstituering af det nye studienævn, herunder navnerunde 
i. Valg af næstformand 

b. Godkendelse af dagsorden. 
c. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 
b. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Semesterplaner. 
4) Valgfag på Japanstudier. 
5) Afrapportering og evaluering vedrørende projektet/kurset 

”Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog”. 
6) Fastlæggelse af møderne i studienævnet i forårssemesteret 2012: 

Frekvens, ugedag og tidspunkt. 
7) Evt. 

 
Ad 1.a.) En navnerunde fandt sted. Det nye studienævn konstituerede sig. 
Thea Larsen blev valgt som næstformand. 

 

Ad 1.b.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Referat af ordinært møde afholdt d. 11. januar 2011 blev godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at angående ÅU, så ser det nu roligere ud på det 
næste år. Der vil til undervisere blive udsendt indkaldelser til ÅU-kurser, og 
disse vil blive opslået som normalt. Et udvalg hvori bl.a. UP deltager har 
fået 4 måneder til at arbejde intenst med efter- og videre-
uddannelsesspørgsmål- Det vil holde en del møder i starten. Angående de 
økonomiske forhold omkring ÅU vil UP evt. rundsende yderligere materiale 
til studienævnet til orientering samt evt. et referat af et møde i udvalget. Der 
er blevet rejst spørgsmål om hvorvidt den fakultetsbeskatning der er faldet 
bort, hvilket skulle føre flere midler ud til institutterne, evt. vil blive erstattet 
af et andet instrument med samme effekt, således at der ikke tilføres flere 
midler til institutniveauet i ÅU-regi. Pia Johansen spurgte til muligheden for 
at lade de små fag administrere ÅU selv, hvilket ikke har været oppe endnu. 
UP konkluderede at det synes ikke at tegne til en total lukning af ÅU, men 
der vil muligvis finde ret omfattende ændringer sted, herunder en 
navneændring. 

UP meddelte endvidere at vintereksamen er gået ganske godt og syge- og 
reeksamen er under planlægning. Der synes at være fundet en relativt fin 
modus omkring hensigtsmæssige frister mv. som alle kan leve med, i et 
samarbejde mellem eksamensledere, eksamensadministrationen m.fl. 

UP meddelte endeligt om nogle postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte at på overordnede niveauer i 



 

SIDE 3 AF 5 Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) samt i 
akademisk råd på Det Humanistiske Fakultet og andre steder, arbejdes der 
nu med den nærmere implementering af Københavns Universitets nyligt 
vedtagne Strategi 2016. I den forbindelse kunne personer eller organer fra 
ToRS evt. med fordel komme med input til internationaliseringsdelen, samt 
til efter- og videreuddannelsesdelen, af Strategi 2016 og disses nærmere 
implementering. Der har også været afholdt et møde med ToRS-deltagelse 
der var relevant i den forbindelse. 

Mads Damgaard meddelte endvidere at der netop er blevet sendt et udkast 
til en bestemmelse eller lignende i høring, hvorefter den fastlæggelse af 
ECTS-omfanget af tilvalg og valgfag i studieordninger der har været 
tilstræbt, evt. skal fjernes og erstattes af en decentral fastlæggelse. Det vil 
evt. give mulighed for på ToRS, i hver enkelt BA studieordning, at 
bestemme at der fx skal være mere eller mindre tilvalg end de nuværende 45 
ECTS. Drøftelser fandt sted om emnet, da der rejser sig en række 
spørgsmål, problemer og muligheder.  

MW anførte at det scenarie han fandt mest sandsynligt var, at der på KU-
niveau ville blive truffet nye beslutning om omfanget og struktureringen af 
tilvalg, evt. at fag på de andre fakulteter i deres studieordninger skal give 
mere plads til tilvalg, da mange fag fra andre fakulteter kun giver plads til 
slet intet eller måske 20 ECTS BA-tilvalg. MW anførte at der, hvor det 
måtte være muligt, bør tilskyndes til at en sådan generel KU beslutning 
træffes, da det vil være til gavn for ToRS, fx i form af at det bliver nemmere 
at tage ToRS’ sproguddannelser som tilvalg af studerende fra andre 
fakulteter. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han vil rundsende undervisningsplanerne for 
forårssemesteret 2012 til studienævnet. Der bliver tale om en række planer, 
ikke en samlet letoverskuelig plan, men rundsendelsen af disse planer er 
hvad der har vist sig muligt, og det vil hjælpe studienævnet, der jo er 
ansvarlig for undervisningsudbuddet på instituttet, til at orientere sig. 

 

Ad 3) MW anførte at for nuværende forholder sig sådan at underviserne 
skal lave og udlevere en plan over hvad der skal ske i løbet af semesteret på 
deres pågældende kursus. Der er stor forskel på hvad en undervisnings-
plan/semesterplan er fra fag til fag og fra kursus til kursus. Den kan fx være 
bygget op over skabelonen: Kursusgang 1: Indhold, hovedemner, læsning 
m.m. Kursusgang 2: Indhold, hovedemner, læsning m.m. osv. osv.  

Pia Johansen og UP anførte at der er forskel på sprogkurser og realiakurser, 
og at på sprogkurser kan det oftere være hensigtsmæssigt at have rum til 



 

SIDE 4 AF 5 kunne flytte rundt på elementerne i kurset eller skifte ud i dem, fx hvis det 
viser sig at der nås mere eller mindre end forventet, eller pga. de studeren-
des særlige interesser eller behov, hvor en for fast plan kan risikere at mind-
ske de studerendes indflydelse. 

Flere studenterrepræsentanter anførte at de har haft glæde af planer på de 
kurser hvor de har fået sådanne, og at der som minimum bør ligge en over-
sigt over hvad der samlet set skal nås i løbet af kurset. Herudover er der 
spørgsmålet om kommunikation via Absalon m.m. der er beslægtet med 
emnet. 

Studienævnet udtalte at det er vigtigt at der foreligger en oversigt eller lig-
nende, der kan danne ramme om et kursus og give et overblik over dets ind-
hold og formål, men at der ikke nødvendigvis behøver være detaljerede un-
dervisningsplaner/semesterplaner, og at underviserne bør udarbejde planen 
på den fagligt mest hensigtsmæssige måde.  

[red. note v/Alex Tonnesen: Ved godkendelsen af nærværende referat på 
studienævnsmødet d. 15. feb. 2012, blev udtalelsen godkendt og vedtaget 
placeret på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/ med 
overskriften ”Studienævnsudtalelse om semesterpla-
ner/undervisningsplaner”.] 

MW vil endvidere evt. tage punktet op på ToRS-seminaret der afholdes med 
deltageles af de ansatte d. 2. og 3. februar 2012. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes der er blevet rettet henvendelse fra 
japanskstuderende angående udbuddet af valgfag. Drøftelser fandt sted om 
emnet, hvorunder det blev nævnt at også på Assyriologi og på andre 
uddannelser, udbydes relativt få af de i studieordningen nævnte valgfag. 
MW anførte at der ikke er en forpligtelse til at udbyde alle studieordningens 
elementer hvert semester, og at det er meget normalt at de udbydes på skift. 

På Japanstudier viste det sig at det forholder sig sådan, at man som 
studerende på under BA 2005-studieordningen, har man mulighed for at 
aflægge eksamen i valgfaget ”Samfunds- og kulturanalyse (Valgfag) 
(fagelementkode HJAB00481E); 15 ECTS” på baggrund af et relevant 
kursus på Komparative kulturstudier, i stedet for at aflægge en af de 
eksaminer (under Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 
- 2007-studieordningen) som det pågældende kursus ellers normalt leder 
frem til. 

Dette kræver ikke dispensation fra studienævnet, og man skal som 
studerende selv tilmelde sig eksamen i ”Samfunds- og kulturanalyse 
(Valgfag) (fagelementkode HJAB00481E); 15 ECTS” og huske at skrive 
eksaminator på i den forbindelse. 



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 5) UP redegjorde for den rundsendte evaluering af projektet/kurset 
”Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog”. Der var ikke 
særlig mange deltagere fra ToRS’ uddannelser, kun 15 tilmeldte hvoraf 
måske kun 8 fremmødte, hvoraf 3 besvarede spørgeskemaet, men disse var 
positive. Der er ikke umiddelbart plads til og mulighed for at kurset kan 
blive indføjet i studieordningerne som en integreret del af uddannelserne, og 
frivillighed og en stor påkrævet informationsindsats, er derfor nok 
grundvilkår. Også studerende fra FARMA havde deltaget i kurset, herfra var 
tilslutningen større. Det blev nævnt at der på ToRS var ringere tilknytning 
til obligatoriske kurser end på FARMA og at ToRS’ sprogstuderende evt. er 
en sværere målgruppe at få interesseret i et sådan kursus. 

Der blev spurgt til om kurset evt. også kunne henvende sig til studerende 
der ikke har dansk som fremmedsprog, men bare ikke er så sprogligt stærke 
i dansk, og som derfor evt. kunne have gavn af et sådant kursus, men det 
ligger ikke i den nuværende model og det er et åbent spørgsmål om disse to 
grupper kan undervises på samme kursus med et rimeligt udbytte for begge. 

Studienævnet støtter at projektet/kurset videreføres, gerne med stærk 
kobling til allerede eksisterende kurser/studieelementer på de respektive 
BA-uddannelser, fx der hvor der indgår skriftlige opgaver. MW og Mads 
Damgaard vil arbejde videre med emnet. 

 

Ad 6) Studienævnet vedtog, med udgangspunkt i doodlen, at afholde sine 
møder i forårssemesteret 2012 onsdage i ulige uger, kl. 13:30 til 15:00 i 
lokale 487, således at næste møde fastsattes til onsdag d. 15. februar 2012 
kl. 13:30 til 15:00. 

 

Ad 7) UP nævnte hvorledes der er opstået spørgsmål om hvordan tildeling 
af specialevejleder skal finde sted fremover, angående specialer fra 
Tværkulturelle studier og måske også i forhold til specialer fra andre ToRS-
KA-uddannelser. Et udkast til en plan foreligger, men den vil evt. blive 
tilpasset nærmere efter senere drøftelser. Der ligger en klar intention om at 
specialer på Tværkulturelle studier skal vejledes af fastansatte fra hele 
ToRS, jf. tidligere drøftelser i studienævnet. 

 

MW meddelte at akkrediteringen af kandidatuddannelsen i 
Religionssociologi, der er blevet gjort betinget, muligvis vil blive ændret til 
en normal akkreditering. 


