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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  20. JUNI 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 20. juni 2012 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Thea Björklund Larsen (Stu-
derende, Østeuropa, næstformand), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige 
fag), Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, 
Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Dorthe Rozalia Horvath Horup 
(AC-vejleder, observatør), Bente Kristiansen (TAP’er, observatør). 
 
Fraværende: Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Lars Højer 
(VIP-Øvrige fag), 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) 



 

SIDE 2 AF 6 3) Konference - Et Fleksibelt Uddannelsessystem. 
4) Udspil til en ændring af studieaktivitetskravene. 
5) Ændring af ”Curriculum for the Master’s Programmes in Ancient 

and Medieval Near Eastern Studies the 2008 Curriculum”: Fjernelse 
af ancient near eastern history. 

6) ToRS-fællesfag. 
7) Problemer med studerendes skriftlighed. 
8) Ændringer i Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle 

studier, 2009-ordningen. 
9) Planlægning af temaformiddag om internet til eksamen. 
10) Fastlæggelse af første studienævnsmøde i efterårssemesteret 2012. 
11) Dialogmøde om uddannelse mellem rektor og studienævn. 
12) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 6. juni 2012 blev godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at eksaminerne kører, der er kun de sædvanlige 
småproblemer, som løses når de opstår. UP meddelte at planlægningen vedr. 
Åbent Universitet er kommet videre, den nedsatte gruppe fungerer godt, den 
generelle viden om Åbent Universitet er øget på fakultetsledelsesniveau, og 
stemningen er i det hele taget blevet mere positiv. Der tænkes oprettet nye 
typer af kurser, fx kortere kurser rettet mod mere specifikke målgrupper (fx 
gymnasielærere), og evt. med en højere brugerbetaling, og der foregår 
overvejelser om hvad der skal ligge centralt, og hvad der skal ligge lokalt på 
institutterne. Brobygningstiltag er også relevante i den forbindelse, og andre 
forslag er på bordet. Det vil sandsynligvis vare nogen tid før større 
ændringer træder i kraft. 

UP meddelte at kvote-2-ansøgervurderingsdagen var blevet afholdt med 
succes. Særligt på Japansk og Kinesisk, men også i nogen grad på Religion 
og Arabisk m.fl., var kvote-2-ansøgerfeltet særdeles stærkt, med mange 
virkeligt velkvalificerede ansøgere. På en række andre fag var feltet noget 
svagere. På mange fag var der ca. 3 gange så mange ansøgere som kvote-2-
pladser, og i alle tilfælde var der kvalificerede ansøgere nok til pladserne. 
Der blev ved bedømmelsen vægtet ophold i det studerede land, fulgte 
sprogkurser/sproglige eksaminer i det studerede sprog, relevant 
erhvervsarbejde mv. Der er fra flere sider udtrykt ønske om at hæve kvote-
2-andelen af det samle optag, fra de nuværende typisk ca. 10%, til et højere 
niveau, da der er så mange kvalificerede ansøgere som der faktisk er, som 
typisk bliver til velmotiverede og dygtige studerende hvis de kommer ind, 



 

SIDE 3 AF 6 men dette spørgsmål afgøres andetsteds. 

UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte 
sager og om omstruktureringer i den administrative sagsbehandlingspraksis 
mellem fakultetet og instituttet og internt på instituttet. 

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen og UP meddelte på evalueringsudvalgets 
vegne, at der ønskes et medlem mere. Evalueringsudvalget har bestået af 
UP, MW og Thea Björklund Larsen. Leon Bentkowski indtrådte også i 
evalueringsudvalget, der vil afholde et møde, sandsynligvis i starten af juli 
2012. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte ikke noget, da han ikke var til stede. 

 

Ad 3) Bente Kristiansen meddelte at hun selv og AC-vejleder Dorthe Roza-
lia Horvath Horup havde deltaget i en konference arrangeret af Dansk Magi-
sterforening om øget fleksibilet i uddannelsessystemet. Nogle temaer gik 
igen på konferencen. Ministeren m.fl. fremhævede at retten til fleksibilet 
skal ligge hos den studerende, og ikke hos uddannelsesinstitutionen, så den 
enkelte studerende kan sige ”jeg vil have sammensat min uddanneles sådan 
og sådan, ift. mine (erhvervs)mål”. Hertil blev det indvendt at det kan blive 
svært at sikre faglighed og progression, da al undervisning risikerer at blive 
på 1. semester-niveau. Det synes at være nemmere for ældre studerende end 
for unge studerende at overskue og udnytte store fleksibilitetsmuligheder i 
uddannelser og nogles erfaring viser at hvis unge skal fastholdes i uddannel-
serne skal der i mange tilfælde være progression og fastlagt struktur i dem. 

Skellet mellem sekventielle og integrerede uddannelser blev fremhævet på 
konferencen, hvilket især er relevant i forhold til indkorporeringen af pro-
fessionshøjskolerne i forhold til øvrige videregående uddannelser, fx om-
kring mulighederne for at kunne komme ind på en universitets-KA-
uddannelse på baggrund af en professionsbacheloruddannelse mv., samt i 
forhold til de generelle muligheder for at få merit for uddannelsesaktiviteter 
på tværs af skel uddannelsestyper og omfanget af diverse krav om supple-
ringsuddannelse før optag m.m. 

Akademisering kontra professionsidentitet bygget op om en erhvervsfunkti-
on (som fx sygeplejerske eller elektriker el. lign.) blev også drøftet på kon-
ferencen samt andre emner. 

Drøftelser fand sted i studienævnet, hvor det bl.a. blev nævnt at mange af 
ToRS’ uddannelser er særlige på grund af deres sproglige indhold, og at mu-
ligheden for at selv at bestemme hvilke studerende man vil optage på en gi-



 

SIDE 4 AF 6 ven kandidatuddannelse skal beholdes lokalt, da den er vigtig, bl.a. ift. at 
sikre niveauet på kandidatuddannelserne. 

 

Ad 4) Dorthe Rozalia Horvath Horup redegjorde for det rundsendte notat 
om forslag til ændrede studieaktivetskrav. Til det har AC-vejlederne samlet 
indsendt en kommentar, der foreslår at bestemmelserne om maksimale 
studietider sløjfes mens studieaktivitetskravene opretholdes.  

 

Ad 5) UP redegjorde for at der nu var blevet konstateret yderligere 
konsensus om den foreslåede ændring og studienævnet vedtog ændring af 
”Curriculum for the Master’s Programmes in Ancient and Medieval Near 
Eastern Studies the 2008 Curriculum”, efter hvilken ”ancient near eastern 
history” fjernes som studieretning i denne studieordning, så kun de tre andre 
er tilbage. 

 

Ad 6) Punkt 6 blev behandlet mellem punkterne 3 og 4. Margaret Mehl 
anførte at det er et grundlæggende problem at er ikke er enighed om hvad 
ToRS fællesfag går ud på. Drøftelser fandt sted, bl.a. på baggrund af det 
rundsendte dokument der samler en række forslag og analyser vedr. ToRS 
fællesfag. Særligt spørgsmålene om fællesforelæsninger, sammenhæng på 
tværs, skriftlig træning og evt. mødepligt samler interesse.  

Drøftelser fandt sted. Fra studenterside blev det anført at studerende har følt 
sig som forsøgskaniner, og at det er i den konkrete kursus- og 
undervisningsafvikling at de studerende skal se de forskellige elementer i 
kurset og ToRS-identiteten spille i praksis og oplyses mere. 

Der synes at være problemer ift. at sikre samarbejde og konsensus mellem 
de mange undervisere der samlet set er på kursets fællesdel og de respektive 
regionale/fagspecifikke dele, måske fordi nogle fagmiljøer evt. opfatter 
ToRS-fællesfag som en påtvunget spareøvelse der tager (i forvejen sparsom) 
undervisningstid fra fagets kernefaglighed, og undervisningen i ToRS-
fællesfag risikerer på den baggrund at blive nedprioriteret ligesom den 
vigtige tværgående sammenhæng risikerer ikke at blive etableret i 
tilstrækkelig grad etableret. ToRS-fællesfag har efterhånden nogle års 
historie, men synes ikke at fungere optimalt endnu. 

Studienævnet vedtog at det umiddelbart hælder til at der ikke indføres 
mødepligt, at der ikke foretages ændringer i den eksamensform eller de 
pensumbestemmelser der nu er fastlagt i 2010-studieordningerne (bunden 
skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed mv.), at 
studieordningsændringer der evt. måtte opstå fremtidig enighed om kun 
vedrører ”faglige mål” og ”undervisnings- og arbejdsformer” og at 



 

SIDE 5 AF 6 hovedindsatsen for ToRS-fællesfag rettes mod at sikre samarbejde, 
konsensus og tværgående faglighed i praksis fremover, hvilket UP, MW, 
Sari Saadi og Thea Björklund Larsen blev nedsat som komite til at arbejde 
konkret videre med. 

 

Ad 7) Det blev besluttet at skubbe punktet vedr. problemer med studerendes 
skriftlighed til efter sommerferien, hvor Bente Kristiansen evt. vil blive 
inviteret i sin egenskab af forhenværende skrivekonsulent. 

 

Ad 8) Studienævnet vedtog ændringerne i Studieordning for 
kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen, som 
udarbejdet af fagansvarlig Frank Sejersen. 

 

Ad 9) UP foreslog at studienævnet i efteråret afholder en temaformiddag om 
internet til eksamen, i en form for workshop med oplæg, der kan give 
underviserne redskaber til at inddrage internettet til eksamen (og 
undervisning). Hvor den første temadag i maj om internet i undervisning og 
til eksamen berørte de mere overordnede perspektiver er det meningen at 
den kommende dag skal arbejde med de mere konkrete muligheder, det 
giver at inddrage internettet. Studienævnet mente det er en god ide at 
afholde en sådan dag.  

 

Ad 10) Første møde i efterårssemesteret 2012 blev planlagt til onsdag d. 22. 
august 2012 kl. 13:30 til 15:00 i 487. Alex K. Tonnesen vil jf. praksis i 
slutningen af august lave og rundsende en doodle til brug for fastlæggelse af 
mødedag og tidspunkt i efterårssemesteret 2012. 

 

Ad 11) UP redegjorde for hvorledes der er blevet indkaldt til 3 ens 
dialogmøder om uddannelse mellem rektor og studienævn. Studienævnet 
vedtog at opfordre sine medlemmer til at melde sig til det der holdes d. 4. 
september 2012 kl. 10:00 og 12:00. 

 

Ad 12) Leon Bentkowski meddelte at både ham selv og hans 2 suppleanter 
skal i praktik eller på udlandsophold i efterårssemesteret 2012, og at der 
derfor kan opstå vakance. Han søger derfor en eller måske flere studerende 
fra repræsentationsområdet ”øvrige fag” der er villige til at lade sig vælge 
som repræsentant eller suppleant ved et suppleringsvalg, eller blive 
repræsentant eller suppleant ved udpegning, alt efter nærmere instruks fra 



 

SIDE 6 AF 6 valgsekretariatet. Meddelelse heromkring vil evt. blive sat i ToRSstudnyt. 

UP meddelte at der er udviklinger i vente, bl.a. fra ministerielt hold, vedr. 
spørgsmålet om propædeutik på Kinesisk og Japansk og andre 
propædeutikfag, hvilket UP vil gå videre med ad relevante kanaler. 


