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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  21. MAJ 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Øst- og Syd-
østeuropa), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Sally Frydenlund (Stude-
rende, Mellemøsten, næstformand), Sophus Helle (Studerende, suppleant, 
Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieord-
ningsrevisionssekretær, observatør) 
 
Fraværende: Bastian Friborg (Studerende, Mellemøsten), Niklas Minana 
(Studerende, Mellemøsten), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og 
Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
2) BA 2015 studieordningen for Arabisk 
3) BA 2015 studieordningen for Hebraisk 
4) BA 2015 studieordningen for Tyrkisk 
5) Planlægning af næste ekstraordinære møde. 
6) Evt. 



 

SIDE 2 AF 3  
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2.) UP redegjorde for det rundsendte udkast til Arabisk BA 2015 
studieordning. Det 4. semester er tænkt til et udlandsophold, som hidtil har 
kørt som udlagt undervisning. Drøftelser om udlagt undervisning, og 
hvorledes området bør beskrives i studieordningen fandt sted. Det er også 
planen at indlejre et IT-certifikat på enten 2,5 ECTS eller 7,5 ECTS, under 
rammerne af Københavns Universitets Center for IT Innovation, i Arabisk 
BA studieordningen, således som det allerede er gjort i Japanstudier BA 
2010 studieordningen. Dette skal gøres ved at det bygges ind i et antal 
studieelementer, hvor der ekspliciteres IT-værdier og kundskaber svarende 
til det relevante antal ECTS indenfor de allerede eksisterende 
studieelementer, hvor disse fagligt relevante værdier og kundskaber allerede 
er til stede eller hvor de er ønskelige-, hvorved det bliver muligt at udstede 
et IT-certifikat til de studerende, uden at de oprindelige studieelementer 
udhules på nogen måde. 

Drøftelser om studieordningen fandt sted, herunder vægtning på BA’en, 
hvor det anførtes at uddannelsen indeholder meget sprog og meget litteratur, 
og ikke meget om nutidige samfundsforhold eller andre realia-
studieelementer. Et forslag blev fremført om at det samfundsfaglige og 
realia-mæssige indhold i sproglige og/eller litterære studieelementer, som 
evt. faktisk måtte være der, ekspliciteres tydeligere, således at uddannelsens 
alsidighed tydeliggøres. Det forhold at et oversættelsesmodul omhandler 
retningen dansk-arabisk frem for retningen arabisk-dansk blev drøftet, samt 
flowet i BA’en, eksamensformerne, og andre emner. 

 

Ad 3.) MW redegjorde for det rundsendte udkast til Hebraisk BA 2015 
studieordning som blev drøftet. Emner der blev drøftet omhandlede 
rækkefølgen af studieelementer, antallet af 7,5 ECTS studieelementer samt 
andre emner. Det blev forslået at fx de to studieelementer på 2. semester slås 
sammen til et 15 ECTS studieelement. Placeringen af ToRS fællesfag på 4. 
semester, som er foretaget for at introducere det Hebraiske tidligere på 
BA’en, samt andre emner blev drøftet. 

 

Ad 4.) UP redegjorde for det rundsendte udkast til Tyrkisk BA 2015 
studieordning som blev drøftet. Eksamensformen på Tyrkisk Propædeutik B 
blev drøftet. Det blev anført at der bør vælges en enkelt eksamensform i 
stedet for den sammensatte todelte, denne kunne evt. være aktiv 
undervisningsdeltagelse. Det blev anført at der evt. bør anvendes andre 



 

SIDE 3 AF 3 eksamensformer til syge- omprøven (reeksamen) fordi 
studiefremdriftsreformen medfører at alle, også udeblevne, skal 
tvangstilmeldes reeksamen. Det kan derfor blive en hyppigt forekommende 
situation at der skal planlægges reeksaminer hvor det med stor 
sandsynlighed af eksaminator kan forudsiges at den pågældende studerende 
vil udeblive, fx fordi den studerende kun var til stede i undervisningen i 
starten af semesteret på starten af kursusforløbet og udeblev fra den 
ordinære eksamen i den ordinære eksamenstermin, men da den studerende 
ikke er blevet tvangsudmeldt af sin BA endnu på et sådant tidspunkt (de 
vedkommende fx bestod eksaminerne i den umiddelbart forudgående 
eksamenstermin/reeksamenstermin), er universitetet jf. de nye 
bekendtgørelser pligtig til at planlægge og afholde reeksamen alligevel. Her 
kan det være en fordel at undgå fx mundtlige eksaminer med ekstern censur, 
hvorimod eksamensformer som fx frie skriftlige hjemmeopgaver og 
skriftlige præsenseksaminer på universitetet (på fx 6 timer) er at foretrække, 
da de frembyder adskillige fordele, i det de er nemmere at planlægge, 
medfører mindre spildt tid og arbejde, hvis den studerende udebliver og 
ansporer studerende til at undlade at spekulere i at udeblive fra den ordinære 
eksamen med henblik på at opnå mere tid at læse op i frem mod samme 
slags eksamen i reeksamensterminen. 

 

Ad 5.) Et ekstraordinært studienævnsmøde vedr. BA 2015 studieordninger 
blev fastlagt til onsdag d. 4. juni 2014 kl. 10:00 til 12:00 i lokale 10-2-05 

 

Ad 6.) Intet. 


