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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  21. SEPTEMBER 2011 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 21. september 2011 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), 
Thea Larsen (Studerende, Østeuropa), Malene Rasmussen (Studerende, 
Asienstudier), Rune Rattenborg (Studerende, Mellemøsten), Alex K. 
Tonnesen (sekretær), Allan Jakobsen (studievejleder, observatør), Henriette 
Eriksen (studievejleder, observatør) 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Mads Damgaard 
(Studerende, Religion, næstformand), Frederik Juel Andersen (Studerende, 
Øvrige fag) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
b. Nævnsmedlemmer 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Notat om fri adgang til kurser på ToRS. 



 

SIDE 2 AF 5 4) Overgangsordninger ved nye studieordninger. 
5) Skrivelse om stads etc. 
6) Ansøgning om dispensation til at tage computer med til 

forberedelsen til mundtlig eksamen ved kurset ’Kultur- og 
samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier’. 

7) Drøftelse af forslag om flytning af studienævnsmødet til onsdag kl. 
9:30 til 11:30 i ulige uger, frem for lige uger, startende fra onsdag d. 
12. oktober (således at der ikke er møde ons. d. 5. okt.). 

8) Evt. 
 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 7. september 2011 blev 
godkendt med enkelte rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget, da hun ikke var til stede.  

 

Ad 2.b.) Rune Rattenborg meddelte at han, sammen med flere andre fra 
ToRS, havde været til møde med Rigsrevisionen ang. en 
forundersøgelse/stikprøvekontrol af hvorledes og i hvilket omfang den 
forhøjede STÅ-takst for humanistiske  uddannelser, har resulteret i øget 
undervisning. Der er forskellige indtryk af hvorledes mødet forløb, det kom 
vidt omkring og mange emner blev berørt. 

Pia Johansen meddelte at der er blevet taget initiativ til et kursus i 
almindelig sprogvidenskab for førstesemesterspropædeutikstuderende, på 
tværs af de respektive fag med propædeutik. Kurset synes at være en succes, 
fordi det højner det lave niveau indenfor almen grammatik, fx ved træning i 
sætningsanalyse med brug af kryds, bolle og trekant, som de nye studerende 
typisk befinder sig på. Kurset kører over 4 dobbelttimer, og hvis det bliver 
en succes kan det evt. gøres permanent. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han havde været til samme møde, hvortil to fag 
fra fakultetet var valgt ud, nemlig Engelsk og Religion. ToRS’ væsentligste 
kommentar havde været at der på Religion ikke kommet ret meget mere 
undervisning, efter at STÅ-taksten er hævet, men det er lykkedes at undgå at 
reducere i undervisningen, på trods af ganske mærkbare budget- og 
ressourceforringelser.. Rigsrevisionen havde på mødet anført at de selv 
havde foranstaltet undersøgelsen og at alle der har fået hævet deres STÅ-
takster får et tilsvarende besøg. 



 

SIDE 3 AF 5 MW meddelte endvidere at en afholdt TAP-grus var forløbet fint, og at der 
efterhånden på ToRS er en eksamensadministration der kører relativt 
optimalt givet de ikke-optimale forhold. 

MW meddelte endvidere at ACEs ekspertpanel besøger instituttet i 2. uge af 
november mhp. akkreditering af Religionssociologi. Der er givet afslag på 
Indienstudiers og Afghanistanstudiers akkreditering fra ACE, hvortil 
instituttet har indgivet høringssvar, og muligvis vil en eller begge af disse 
uddannelser alligevel ende med at blive akkrediteret. 

MW meddelte endvidere at der ikke synes at være nogen kommunikation 
mellem dekanatet og studielederne. Der afholdes væsentligt færre møder 
mellem parterne end før, da studielederkredsen er nedlagt og der er ikke 
fremkommet en mødeplan for Udvidet Studielederkreds, USK endnu. 

MW meddelte endvidere at Carsten Schou er blevet studieleder på Engerom. 

MW meddelte endelig at studiestarten synes at køre som den skal, og 
tutorerne gør et fremragende arbejde. 

 

Ad 3) Studienævnet vedtog ”Notat om fri adgang til kurser på ToRS”, samt 
oprettelsen af en ny underhjemmeside til studienævnets hjemmeside, ”Do-
kumenter”, hvor offentlige dokumenter vedtaget af studienævnet, som dette, 
placeres. 

 

Ad 4) MW redegjorde for hvorledes der også på andre institutter (ligesom 
det skete på ToRS under studienævnsmødet afholdt d. 7. september 2011) er 
fremkommet modstand mod den drastiske nedskæring af udfasningstiden 
for studieordninger der afløses af nye. Drøftelser fandt sted, hvor det blev 
nævnt at der på Religion opereres  med ’områder’, dvs. at  samme 
undervisning kan lede frem til en række forskellige eksamener under 
forskellige studieordninger. Dette er dog ikke i samme grad muligt på 
sprogfagene. Det vil åbenlyst give meget administrativt arbejde at flytte 
mange studerende til nyere studieordninger. Samtidig er det til tider 
problematisk for underviserne at have studerende på samme kursus der skal 
aflægge eksaminer efter ret forskellige studieordninger. Studienævnet 
vedtog at gå med i den fælles henvendelse fra studienævnene og 
studielederne, med den tilføjelse at ToRS helst ser en endnu længere 
udfasningsperiode end de foreslåede 2 år, pga. instituttets fag med 
propædeutik.  

 

Ad 5) MW redegjorde for hvorledes der for nyligt fra KUUR (Københavns 
Universitets Uddannelsesstrategiske Råd) var kommet en skrivelse omkring 



 

SIDE 4 AF 5 hvilke tiltag der agtes gennemført på IT-området. Disse omfattede en bred 
vifte af tiltag ift. forskellige IT-systemer, hvor STADS blot var et blandt 
flere, og ikke synderligt højt prioriteret. ToRS har hertil svaret at man bør 
fokusere på at få STADS til at fungere, da det er et langt større problem end 
de øvrige IT-problemer, og da det samtidig er et meget presserende 
problem. 

Studienævnet udtrykte sin bekymring over den øjensynlige mangel på 
kendskab i Nørregade til at hvor galt det faktisk går med STADS på Det 
Humanistiske Fakultet, og hvor graverende konsekvenser det har. 

 

Ad 6) Lars Højer redegjorde for baggrunden for ansøgningen, som er at de 
studerende typisk har flere hundrede siders noter, som de kan undgå at 
printe hvis de må tage computer med. Spørgsmålet om netadgang er ikke så 
væsentligt ved denne eksamen, da de studerende ikke har ligeså stor gavn af 
at gå på nettet som ved nogle andre eksaminer.  

Studienævnet vedtog dispensation til at computer må medbringes til 
forberedelsen til mundtlig eksamen ved studieelementet ’Kultur- og 
samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier’, men det er forbudt 
for de studerende at gå på nettet. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog flytning af studienævnsmødet til onsdag kl. 9:30 
til 11:30 i ulige uger, frem for lige uger, startende fra onsdag d. 12. oktober 
2011 (således at der ikke er møde ons. d. 5. okt.) 

 

Ad 8) Malene Rasmussen anførte at hun, på vegne af de studerende der skal 
til Japansk B skriftlig eksamen, på et efterfølgende møde vil søge 
dispensation til få lov at tage elektroniske oversættere (ordbøger) uden 
netadgang med. 

Allan Jakobsen anførte at studievejlederne er blevet enige om at de gerne 
ser at de får relevante afgørelser at se (efter at følsomme oplysninger, fx 
helbredsoplysninger mv., er pillet ud af afgørelsen) som træffes 
administrativt af postmødet på vegne af studienævnet, indenfor deres 
respektive fagområder, således at de nemmere kan danne sig et indtryk af 
den af studienævnet dannede præcedens. Studienævnssekretæren undersøger 
om dette er tilladeligt. 

Lars Højer anførte at han gerne så at studienævnsformanden fremover, som 
tidligere vedtaget, som en del af sine meddelelser informerede studienævnet 
om hovedtræk i beskaffenheden af de sager postmødet havde afgjort 
administrativt på studienævnets vegne siden sidste studienævnsmøde. 



 

SIDE 5 AF 5 Lars Højer anførte at der som vedtaget skal ske en præsentation af 
undervisningsplaner, evt. ved ToRS administrationen. 


