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

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

 

Møde afholdt: Mandag d. 20. oktober 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Lars Højer (VIP-
Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Jesper Nyeng (Studerende, 
Øst- og Sydøsteuropa), Niklas Minana (Studerende, Asienstudier), Bastian 
Friborg (Studerende, Religion, vikarierende næstformand), Mikkel Kildetoft 
(Studerende, Asienstudier, suppleant), Sophus U. S. Helle (Studerende, 
Mellemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke 
(studieordningsrevisionssekretær, observatør), Annika Hvithamar (kom-
mende studieleder, observatør), Helen Feyzi (studenterstudievejleder, ob-
servatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 4 a. Studienævnsformanden 
i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Revision af KA-ordninger - indførsel af relevante 
bacheloruddannelser / Proces for afskaffelse af supplering til KA. 

4) Forslag om praktik med innovation og entreprenørskab. 
5) Undervisningsevaluering. 
6) Studiestartsprøven. 
7) Opsamling på tvangsmerit E14 (startmerit). 
8) Samarbejde på tværs af institutter og evt. repræsentationsproblemer. 
9) Dimensioneringsudspillet. 
10) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 
11) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referater af møder afholdt d. 22. sep. og 6. okt. 2014 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun endnu ikke har udarbejdet udkast til brev til 
dekanen vedr. ombygningen af bygning 10. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at flytningen der har fundet sted i efterårsferien er 
gået relativt godt, alting taget i betragtning. De studerende opfordres til at 
besøge studievejledningen mv. i bygning 25. 

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

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) MW og UP meddelte at der har været nogle sager vedr. 
dispensation til at få eksterne lektorer som vejledere på BA-projekter. Dette 
skal den studerende søge om jf.: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagel
se_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc med mindre den 
pågældende eksterne lektor søger studieledelsen om det, på vegne af den 
pågældende studerende. 



 

SIDE 3 AF 4 MW meddelte endvidere at der afholdes et møde i akkrediteringspanelet 
vedr. genakkrediteringen af KA i Islamiske Studier. 

 

Ad 3) Maria Munnecke og UP redegjorde for hvorledes der i KA-
studieordninger skal indføres adgangsgivende BA-uddannelser, udover de 
egentlige retskravs-bacheloruddannelser, som allerede står der. Afskaffelsen 
af supplering til KA-uddannelser blev endvidere nævnt, hvor det nu bliver 
sådan at man kun må tage hensyn til det den studerende har med fra selve 
sin adgangsgivende BA-uddannelse, ikke fra (evt. efterfølgende) Åbent 
Universitet-kurser eller lignende, ved optaget på en KA-uddannelse. Dog vil 
det blive tilladt med op til 15 ECTS supplering som kun må finde sted efter 
selve indskrivningen på den pågældende KA-uddannelse.  UP og Johanne 
Furu meldte sig til en arbejdsgruppe der vil gå videre med emnet. 

 

Ad 4) Lars Højer redegjorde for hvorledes der er præsenteret et tiltag 
ovenfra fra instansen TEACH vedr. praktik med innovation og 
entreprenørskab. For Komparative Kulturstudier, der kører et velfungerende 
og velbesøgt BA-tilvalgs-praktik-modul jf.: 
https://intranet.ku.dk/kulturstudier_tilvalg/praktiksomtilvalgsmodul/Sider/de
fault.aspx fremstår tiltaget som en unødvendig og uigennemførlig 
overbureaukratisering som ikke bør indføres. 

 

Ad 5) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 6) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 7) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 8) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 9) Punktet blev drøftet tidligere på mødet, end dets nummer indikerer. 
MW redegjorde for hvorledes dimensioneringsudspillet lægger op til at der 
over 3 år skal optages 30% færre studerende på et antal 
kandidatuddannelser. Den lokale implementering på Det Humanistiske 
Fakultet, påtænkes tilsyneladende gennemført på drastisk facon, således at 
der skal ske voldsomme nedskæringer i optaget på ToRS’ BA-uddannelser, 
måske allerede fra og med optaget pr. 1. september 2015, nedskæringer på 
måske op i mod 60-80% af det nuværende optag, således at der måske slet 



 

SIDE 4 AF 4 ingen holdfag vil være tilbage på ToRS. 

Drøftelser fandt sted, under hvilke det blev anført, at man ikke på 
tidspunktet for mødets afholdelse bør gå ind i drøftelser af hvorledes 
dimensioneringsudspillet evt. bør implementeres på ToRS, så længe de 
politiske forhandlinger foregår, hvorved der stadig er mulighed for at 
ministeren kan træffe en mere hensigtsmæssig beslutning. 

Endvidere blev konsekvenserne for småfagene drøftet, da det kan risikeres 
at et antal af dem helt skal lukkes, og det blev drøftet hvad der evt. bør 
gøres, i forhold til pressen, øvrige instanser på Københavns Universitet 
mm.. En mulighed er at der overfor pressen slås på hvorledes der kan 
risikeres en situation hvor et antal VIP’ere der optræder som eksperter i 
medierne mv., fx på CNA-fag, forsvinder fordi deres fag helt lukkes eller 
beskæres meget drastisk, hvilket vil være til skade for samfundet som 
helhed, hvilket Margaret Mehl m.fl. vil gå videre med. 

Studienævnet vedtog endvidere at afsende et brev til dekanen, særligt vedr. 
den drastiske implementering af den foreslåede dimensioneringsplan som 
synes at være på tegnebrættet på Det Humanistiske Fakultet, hvilket UP vil 
gå videre med. 

 

Ad 10) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 11) Johanne Furu redegjorde for hvorledes der er problemer for 
studerende på Religionsvidenskab i forhold deres propædeutik, navnlig for 
de studerende der fra efterårssemesteret 2015 bliver underlagt 
studiefremdriftsreformens krav om ”automatisk” tilmelding til 30 ECTS 
undervisning og eksaminer hvert semester. En del har fx lagt 
propædeutikken allersidst i deres BA, således at de kun mangler denne efter 
sommereksamen 2015, og hvor det forholder sig sådan at de ønsker sig et 
propædeutisk sprog hvor der udbydes undervisning med 15 ECTS i 
efterårssemesteret 2015 og 15 ECTS i forårssemesteret 2016, hvilket er det 
normale for ToRS’ 30 ECTS-propædeutiske sprog. Disse studerende vil nu 
stå i et problem, eftersom de ikke vil kunne følge 30 ECTS i disse to 
semestre, men kun 15 ECTS i hvert. De mangler intet andet på deres BA og 
der er således ingen relevant yderligere undervisning og eksaminer at 
tilmelde dem. I et omfang vil det være universitetets og ikke den enkelte 
studerendes problem, da det som udgangspunkt er universitetet, ikke den 
enkelte studerende, der er pligtig til ”automatisk” at tilmelde den studerende 
30 ECTS hvert semester. 


