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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  20. AUGUST 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 20. august 2014 kl. 11:30 til 13:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Øst- og 
Sydøsteuropa), Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), 
Niklas Minana (Studerende, Asienstudier), Bastian Friborg (Studerende, Re-
ligion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevi-
sionssekretær, observatør), Annika Hvithamar (kommende studieleder, ob-
servatør), Frank Sejersen (inviteret gæst under punkt 9, fagansvarlig) 
 
Fraværende: Lars Højer (VIP-Øvrige fag) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Meddelelser. 

2) Generel dispensation på Moderen Indien- og sydasienstudier. 
3) BA 2015 studieordningen for Ægyptologi 
4) BA 2015 studieordningen for Indiansk 
5) BA 2015 studieordningen for Eskimologi 
6) BA-tilvalgsstudieordningen for Indiansk 



 

SIDE 2 AF 4 7) ToRS fællesfag mv. på Religionsvidenskab. 
8) Det psykosociale studiemiljø. 
9) Tværkulturelle studier KA. 
10) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) UP meddelte vedr. arbejdet med studiestartsprøven, som skrider 
fremad. 

UP meddelte at KOT, forbedrer deres praksis og  ser ud til at have været 
ihærdige med at fylde op på TORS’ BA-uddannelser med studerende der 
tilmelder sig restpladser på de små fag og studerende der i første omgang 
kun er blevet tildelt standby-plads på et holdfag, men hvor andre optagne 
studerende er sprunget fra, hvorved der er blevet ledige pladser. Dette er 
glædeligt. 

Sally Frydenlund meddelte at hun vil være på praktikophold i 
efterårssemesteret 2014, hvorfor der skal udpeges en vikarierende 
næstformand for perioden. 

Sally Frydenlund meddelte at Russisk-KA-studerende Jesper Nyeng havde 
udtrykt interesse for at lade sig udpege som studenterrepræsentant i 
studienævnet for repræsentationsområdet Øst- og Sydøsteuropa. 

 

Ad 2.) UP redegjorde for det rundsendte udkast til generel dispensation på 
BA i Moderen Indien- og Sydasienstudier. Der indstilles til at der 
dispenseres til at de studerende der i efterårssemesteret 2014 befinder sig på 
deres 5. semester, modtager undervisning i form af udlagt undervisning som 
finder sted i Indien, i studieelementerne ”HIAB00711E Kommunikativt 
Hindi 2; 15 ECTS” og ”HIAB00731E Selvstuderet Emne i det 20. og 21. 
Århundredes Indien og Sydasiens Historie; 15 ECTS”. Endvidere indstilles 
der til vedtagelse af en generel dispensation vedr. bedømmelsesformen for 
”HIAB00731E Selvstuderet Emne i det 20. og 21. Århundredes Indien og 
Sydasiens Historie; 15 ECTS”, som ønsket ændret til ”bestået”/”ikke-
bestået” i modsætning til studieordningens karakterbedømmelse. 

Studienævnet vedtog begge generelle dispensationer. 

 

Ad 3.) Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte opdaterede udkast til 
BA 2015 studieordningen for Ægyptologi, som blev drøftet. Der er for 
mange studieelementer der har eksamensformen ”eksamen under 
forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse” hvilket ikke passer med 



 

SIDE 3 AF 4 studienævnets retningslinjer. 

 

Ad 4.) Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte opdaterede udkast til 
BA 2015 studieordningen for Indiansk, som blev drøftet. Faget har lavet et 
opdateret udkast på baggrund af studienævnets tilbagemeldinger, som i det 
store og hele er blevet fulgt. Derudover har Indiansk valgt at flytte 
arkæologi-delen ud af deres BA-uddannelse, da den tænkes flyttet ind på 
deres KA-uddannelse. 

 

Ad 5.) Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte opdaterede udkast til 
BA 2015 studieordningen for Eskimologi, som blev drøftet. Faget har lavet 
et opdateret udkast på baggrund af studienævnets tilbagemeldinger, som i 
det store og hele er blevet fulgt. Et antal 7,5 ECTS studieelementer er blevet 
slået sammen til 15 ECST studieelementer mv. 

 

Ad 6.) Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte udkast til ny BA-
tilvalgs-studieordning for Indiansk, som blev drøftet. Faget er udover 
Religionsvidenskab det eneste fag, der har ønsket at indlevere  ny 
tilvalgsstudieordning samtidig med BA-ordningerne.  

 

Ad 7.) MW redegjorde for stedfundne drøftelser på Religionsvidenskab. 
Ordet ”forskningshistorie” ønskes indføjet i beskrivelsen af de faglige mål 
for den nye udgave af ToRS-fællesfag, som de skal optræde i BA 2015-
studieordningerne. Herudover vil MW rundsende en skriftlig redegørelse 
vedrørende et bestemt studieelement til studienævnets medlemmer. 

 

Ad 8.) Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes en pulje penge er blevet 
etableret, med henblik på at støtte projekter som forbedrer det psykosociale 
studiemiljø. Hun vil rundsende indkaldelse af forslag til projekter der søger 
støtte fra denne pulje, en indkaldelse der vil blive rundsendt til 
studienævnsmedlemmer, studievejledere og via ToRSstudnyt mv. 

 

Ad 9.) Den inviterede gæst fagansvarlig Frank Sejersen, der kom til stede 
under punktet, redegjorde for hvorledes Tværkulturelle studier ønsker sig 
ændringer i deres studieordning. Dels ønskes der byttet rundt i 
modulstrukturen, således at 1. semester ikke indeholder tilvalg men to 
obligatoriske studieelementer på hver 15 ECTS, mens 2. semester 
indeholder hele tilvalget på 30 ECTS. Herudover ønskes indført 



 

SIDE 4 AF 4 ”organisationsspecialer”, som er en videreudvikling af det koncept der hidtil 
har været kendt under navnet ”virksomhedsspecialer”, en videreudvikling 
som har været foranlediget af bl.a. ønsker om bedre at kunne rumme 
faglighed vedr. fødevarer mv. Endelig ønskes indført i alt 9 nye tilvalgs- og 
valgfagsstudieelementer, nemlig de 8 tilvalgsstudieelementer: 
”Kulturanalytisk metode I + II”, ”Kulturanalytisk teori I + II”, 
”Kulturanalytisk emne I + II” og ”Kulturanalytisk tema I + II”, samt 
herudover et nyt valgfagsstudieelement (ikke at forveksle med et 
tilvalgsstudieelement) som skal hedde ”Projektorienteret innovation”. 
Drøftelser fandt sted. 

 

Ad 10.) Intet. 


