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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  22. SEPTEMBER 2014 

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

 

Møde afholdt: Mandag d. 22. september 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-4-05  

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), Niklas Minana (Studeren-
de, Asienstudier), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Basti-
an Friborg (Studerende, Religion, vikarierende næstformand), Mikkel Kil-
detoft (Studerende, Asienstudier, suppleant), Sophus U. S. Helle (Studeren-
de, Mellemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Mun-
necke (studieordningsrevisionssekretær, observatør), Annika Hvithamar 
(kommende studieleder, observatør), Helen Feyzi (studenterstudievejleder, 
observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand)  

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 
c. Opfølgning. 
d. Udpegning af suppleant. 



 

SIDE 2 AF 4 2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Fremtidens ToRS-fællesfag / Videnskabsteori. 
4) Praksis for meritoverførsel som ToRS-fællesfag / Videnskabsteori. 
5) Studiemiljømidler. 
6) Undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2014. 
7) Opsummering vedr. BA-studieordnigner. 
8) Bygninger og fysiske rammer. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referater af møder afholdt d. 27. aug. og 8. sep. blev godkendt med 
enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) Ingen. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet noterede sig at Kinastudier BA-studerende Mikkel 
Kildetoft er blevet udpeget som suppleant for de studerende i studienævnet 
for repræsentationsområdet Asienstudier for resten af valgperioden. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at en høring vedr. ændringer i universitetsloven havde 
fundet sted, ændringerne omhandler bl.a. på at der skal indføres en regel om 
at: ”Ministeren kan indhente personoplysninger fra universitetet om 
universitetets studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af 
oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne 
uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i 
forhold til deres beskæftigelse.” 

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

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at det på et USK-møde (Udvidet StudielederKreds-
møde) var blevet drøftet at man skal overgå til institutionsakkreditering, 



 

SIDE 3 AF 4 hvilket indebærer at der for fag og uddannelser skal knyttes kontakt til 
eksterne personer som kan bidrage. 

 

Ad 3) Thomas Brudholm kom til stede som inviteret gæst under punktet og 
redegjorde for et antal emner og forhold. På et nyligt afholdt 
institutrådsmøde er der givet tilsagn om at der skal opbygges et særligt 
håndbogsbibliotek i videnscentret, der skal omfatte en lang stribe klassikere 
indenfor videnskabsteori mv. Planen er endvidere at fokus fremover i højere 
grad skal være på videnskabsteori, frem for det fagspecifikke faglige 
indhold. Afviklingen af ToRS-fællesfag i forårssemesteret 2015 vil ske 
under de gamle studieordningsbestemmelser, da BA 2015 studieordningerne 
med deres nye Videnskabsteori-studieelement ikke er trådt i kraft endnu. 
Dvs. der vil blive en fællesdel med Thomas Brudholm som tovholder samt 
et antal fagspecifikke/regionale dele, med et antal forskellige lokale 
undervisere, hvor de to dele tænkes afviklet parallelt og samtidigt henover 
hele semesteret, med relevant koordinering mellem delene. 
Eksamensformen ved sommereksamen 2015 følger i princippet den gamle 
eksamensform, dvs. en bunden ugeopgave. Drøftelser fandt sted om 
hvorvidt der evt. bør indføres en generel dispensation ved ToRS-fællesfag 
ved sommereksamen 2015, efter hvilken eksamensformen bliver den nye, 
med aktiv undervisningsdeltagelse som forudsætning for en ugeopgave.  
Studienævnet var tiltalt af dette men der fandt ikke en egl. vedtagelse sted. 

Thomas Brudholm redegjorde endvidere for hvorledes der vil blive arbejdet 
videre med emner og forhold så som videnskabsteori som fag, humanioras 
værdi, videnskab som genre, forskningshistorie samt muligheden for 
opbyggelse af et netværk af personer udenfor ToRS fra hovedsageligt 
Københavnsområdet der beskæftiger sig med videnskabsteori, og som evt. 
vil kunne give gæsteforelæsninger eller bidrage på anden facon. Drøftelser 
fandt sted, under hvilke det bl.a. blev drøftet at det vil være godt med 
introduktion til at der kan være flere forskellige 
videnskabshistorier/videnskabssyn/forskningshistorier og at f.eks. Japan har 
haft sit eget system etc .  

Graden af pragmatisme, i hvilket omfang kurset har til formål at gøre de 
studerende bedre til at reflektere over deres virke som akademikere, i 
hvilket omfang der er tale om noget andet end metodelære, hvad 
inddelingen i discipliner og fag betyder, hvad kanonisering indenfor et fag 
indebærer, i hvilket omfang postkolonialisme indgår, debatter om 
relativisme, spørgsmålet ”hvad er en ting” som for de materielle fag er 
uomgængeligt, spørgsmålet om iagttager og det iagttagede , i hvilket 
omfang emnet religion er alment interessant for alle ToRS-fag, hvorvidt der 
er tale om en genoplivelse af Philosoficum samt en stribe andre emner blev 
drøftet. 



 

SIDE 4 AF 4  

Ad 4) MW, UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for hvorledes praksis hidtil 
har været:  Der meritoverføres som ToRS-fællesfag, selvom den 
fagspecifikke del i et videnskabsteori modul mangler. De typiske tilfælde er 
studerende der skifter mellem 2 forskellige ToRS-BA’er, eller har 15 ECTS 
generel videnskabsteori med sig udefra. De har hidtil fået meritoverførsel 
som ToRS-fællesfag, på trods af at de evt. i et omfang har manglet den 
fagspecifikke del heraf på deres nye BA. Punktet blev sat til behandling på 
næstfølgende SN-møde. 

 

Ad 5) Annika Hvithamar redegjorde for de indkomne ansøgninger til 
studiemiljømidler, som vil blive behandlet. Drøftelser om hvad der bør 
kunne søges og gives støtte til fandt sted. Studienævnet vil blive yderligere 
informeret pr. mail.  

 

Ad 6) Undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2014 vil blive 
behandlet pr. mail. 

 

Ad 7) Opsummering vedr. BA 2015-studieordninger vil blive behandlet pr. 
mail. 

 

Ad 8) MW redegjorde for hvorledes der skal bygges til bygning 10, i 
forbindelse med opførsel af KUA3, hvilket vil inddrage de studerendes 
lokaler, samt medfører gener for et antal ansatte. Drøftelse fandt sted, under 
hvilke det bl.a. blev anført, at der evt. bør ændres i udlånspolitikken således 
at der i højere grad kan hjemlånes bøger fra videnscenteret, at der på 
byggeprojektet bør arbejdes uden for normal kontortid for at undgå støj, at 
det er uheldigt at den sidste rest af studenterlokaler inddrages, efter at 
mængden af disse i forvejen var blevet beskåret voldsomt i forbindelse med 
flytning af ToRS til bygning 10 og samtidig med at studievejledningen 
flytter til bygning 25, og at det er meget sent at der er blevet informeret om 
dette byggeprojekt. 

Studienævnet vedtog at der bør protesteres og forlanges kompensation fra 
dekanatet, hvilket UP vil udforme et udkast til formelt brev vedr. 


