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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  20. NOVEMBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia 
Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Kirsten Refsing (VIP-Asienstudier, 
suppleant), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 
næstformand), Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten), Sally Frydenlund 
(Studerende, suppleant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), Celia 
Zimmermann (studievejleder, observatør), Helen Feyzi (studievejleder, ob-
servatør) 
 
Fraværende: Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Sari Saadi (Stu-
derende, Religion), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian 
Lykke (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 



 

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

3) Evaluering af undervisningens dag. 
4) Undervisningsevaluering. 
5) Brev fra prorektor for uddannelse. 
6) Ændring i studieordningen for Mellemøstlige sprog og samfund 

(KA). Modul struktur og forandring & input til synopsisdefinition. 
7) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 6. november 2013 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun vil rundsende oversigten og studieledernes 
opgaver i ToRSnyt, at hun arbejder på et udkast til retningslinjer vedr. 
interviews og at hun og MW vil gå videre med at udarbejde relevante 
præciseringer/opklaringer vedr. petitum-forhold, herunder hvad der evt. skal 
skrives ind i studieordninger eller andetsteds.  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der vil blive afholdt et stormøde for og med 
studerende vedr. videnscenteret i starten af december 2013. Akustiske 
forhold, regler for forskellige dele af videnscenteret og en evt. 
zoneinddeling, kopiering og printning i videnscenteret, samt andre emner vil 
blive drøftet. 

UP meddelte at den nye studieordningssekretær Maria Munnecke, som 
tiltræder 1. december 2013, vil deltage i møder med de forskellige fag, evt. 
grupperede, vedr. deres udarbejdelse af deres 2015-studieordninger. 

UP meddelte at den endelige akkreditering af KA i Islamiske studier og KA 
i Tyrkisk er i proces, da den akkreditering de i første omgang fik kun var 
betinget. 

UP meddelte at eksamensplanlægningen er i proces, og en eksamensplan 
over vintereksamen 2013/2014 vil blive offentliggjort. 

UP meddelte endelig at hun har fået en henvendelse fra en studerende fra 
Russisk der ønsker at lave et fagråd. 

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



 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at der stadig ikke er nogen 
kandidater til studenterrepræsentantposterne indenfor 
repræsentationsområderne Øst- og Sydøsteuropastudier og Øvrige fag. Det 
studienævn der tiltræder 1. februar 2014, kan efter sin tiltrædelse, indstille 
til rektor, at studerende fra disse repræsentationsområder der måtte ønske 
det, måtte der vise sig nogen, bliver udpeget som repræsentanter i 
studienævnet. 

Thea Björklund Larsen meddelte endvidere at hun er blevet bedt om at finde 
en studenterrepræsentant til et ansættelsesudvalg vedr. et professorat på 
Ægyptologi. 

Lars Højer meddelte at han sidder i et fakultetsnedsat udvalg vedr. 
mulighederne for at indføre optagelsessamtaler for studerende der søger 
optag på en kandidatuddannelse. Udvalget var på et møde ikke stemt fra 
sådanne, men ønsker evt. at indføre introduktionsmøder for optagne på en 
kandidatuddannelse, med deltagelses- eller aktiv afbudspligt, således at 
optagne studerende der aldrig møder frem på den givne KA-uddannelse, 
hurtigt kan sorteres fra. Herudover ses der på muligheden for motiverede 
ansøgninger hvor det er relevant, fx på kandidatuddannelsen i 
Tværkulturelle studier. Drøftelser på studienævnsmødet fandt sted om 
emnet, herunder om der evt. kan eller bør indføres krav til et bestemt 
karaktergennemsnit fra BA-uddannelsen ved optag af visse studerende uden 
retskrav på visse kandidatuddannelser. Også det fakultetsnedsatte udvalg vil 
føre yderligere drøftelser. UP meddelte i den forbindelse, at studieledelsen 
sonderer muligheden for evt. at indføre optagelsessamtaler på BA-
uddannelser, evt. med opstart af et pionerprojekt for det eller de fag der selv 
ønsker sådanne samtaler indført. 

 

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

 

Ad 3) Studienævnet drøftede den afholdte undervisningens dag. Emner der 
blev drøftet på dagen omfattede ToRS fællesfag, hvor den påtænkte løsning 
måske vil vise sig for kompleks, og hvor der måske vil vise sig mangel på 
ansvarspåtagelse i forhold til at et revideret ToRS fællesfag-studieelemenet 
kommer ind i de nye BA 2015-studieordninger på en hensigtsmæssig facon.  

Det blev nævnt at planlægningsfasen frem mod undervisningens dag forløb 
godt, fordi der kom mange input til indholdet i dagen, og at arbejdsgruppe-
modellen fungerede. 

Et spørgsmål der blev rejst på undervisningens dag gik på om studienævnet 
faktisk foretrækker 15 ECTS studieelementer, frem for studieelementer af et 



 

SIDE 4 AF 5 lavere ECTS-omfang, og om studienævnet i givet fald har argumenter for 
denne tilbøjelighed. Studienævnet besluttede at sætte dette emne på sit møde 
d. 4. dec. 2013. 

Andre spørgsmål der blev rejst på undervisningens dag og drøftet på 
studienævnets møde, omhandlede studienævnsrepræsentanternes melden 
tilbage til deres bagland, forholdet mellem studieledelsen og studienævnet, 
om der generelt er tilstrækkelig transparens på ToRS og om der evt. mangler 
retningslinjer (i modsætning til ad hoc-løsninger) på forskellige felter, 
herunder frikøb, undervisningstilrettelæggelse, proceduren for 
valg/udpegning af studieledere og på andre områder. 

Det blev af studenterrepræsentanter påpeget at de fandt at der på 
undervisningens dag blev sat kraftigt spørgsmålstegn ved studienævnets 
selvstændighed (fra studieledelsen og ledelsen i det hele taget), legitimitet 
og funktion som universitetspolitisk organ. Drøftelser fandt sted om emnet, 
da VIP-repræsentanter fandt at denne sætten spørgsmålstegn på 
undervisningens dag ved studienævnets status, ikke var hverken synderlig 
udtalt eller bemærkelsesværdig. Det blev i den forbindelse drøftet hvorvidt 
der evt. skal informeres yderligere om studienævnets funktion og virke, eller 
om studienævnet allerede informerer tilstrækkeligt aggressivt via sine 
referater og indlæg i ToRSnyt mv., til at alle der har en reel intention om at 
holde sig orienterede, allerede i tilstrækkelig grad har mulighed for at gøre 
netop dette. 

Det blev endvidere foreslået at afholde flere af sådanne dage, gerne som 
halve dage, evt. med deltagelse af flere studerende. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes undervisningsevalueringsudvalget snart 
vil rundsende besked i ToRSnyt og evt. ToRSstudnyt vedr. slutevalueringen 
af undervisningen i efterårssemesteret 2013. Drøftelser fandt sted om emnet, 
herunder vedr. de evalueringsspørgsmål der handler om dynamisk versus 
repræsentativ undervisning, navnligt på sprogundervisningsområdet, om 
spørgsmålene bør være mere generiske og i højere grad udforske 
tilfredsheden med undervisningen, om evalueringsskemaerne skal revideres 
og i givet fald hvorledes, om der er behov for mere præcise anvisninger på 
hvordan evalueringen skal foretages, om der skal udarbejdes retningslinjer 
for hvorledes der bør evalueres på de obligatoriske udlandsophold som fx 
haves på Arabisk, og om hvorvidt det skal ekspliciteres eller præciseres at 
midtvejsevalueringen kun skal være mundtlig. 

 

Ad 5) UP redegjorde for det udsendte brev fra prorektor for uddannelse. 
Studievejlederne meddelte at der står i brevet: ”Har du spørgsmål til denne 



 

SIDE 5 AF 5 mail, er du velkommen til at kontakte din studievejledning” hvilket er 
uhensigtsmæssigt, da heller ikke studievejledningen ved noget nærmere, 
som de kan fortælle de studerende. Det blev foreslået at studievejlederne 
samlet retter henvendelse til prorektor vedr. denne passus. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder at der foreligger mange uklarheder 
i den forestående studiefremdriftsreform, og at det derfor er svært at forudse 
hvilke konsekvenser den vil have i almindelighed, og særdeles svært at 
forudsige hvilke konsekvenser den vil have for specifikke studerende der 
befinder sig i givne specifikke studiestrukturelle situationer. 

 

Ad 6) Drøftelser fandt sted om det fremsendte forslag, herunder 
begrundelserne for det. 

Studienævnet godkendte den foreslåede ændring i studieordningen for 
Mellemøstlige sprog og samfund (KA). Modul struktur og forandring & 
input til synopsisdefinition. 

 

Ad 6) Helen Feyzi spurgte til den situation hvor der er forskel på hvem der 
er underviser på et kursus og hvem der er eksaminator ved den påfølgende 
eksamen. Drøftelser fandt sted om emnet, herunder vedr. en evt. situation 
hvor der måtte være forskellige tilgange til faglige forhold vedr. termer og 
grammatiske emner mv., mellem henholdsvis kursusunderviseren og 
eksaminatoren, og hvad der kan gøres i den situation. 


