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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  23. NOVEMBER 2011 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 23. november 2011 kl. 9:30 til 11:30  

Sted: Lokale 387  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Mads Damgaard (Studerende, Religion, 
næstformand), Thea Larsen (Studerende, Østeuropa), Ulla Prien (VIP-
Mellemøsten, formand), Rune Rattenborg (Studerende, suppleant, 
Mellemøsten), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), Alex K. 
Tonnesen (sekretær) 

Fraværende: Frederik Juel Andersen (Studerende, Øvrige fag), Nanna 
Theilgaard (Studerende, Mellemøsten), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier) Pia Johansen (VIP – 
Østeuropastudier) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Vedtagelse af ændringer til studieordningers ordlyd på uddannelsen 



 

SIDE 2 AF 5 for Religionsvidenskab. 
4) ToRS-fællesfag: Ændring i alle studieordninger med tors fællesfag. 
5) Rettelse i Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige 

sprog og samfund, 2008-ordningen. 
6) Studieordningsændringer vedr. hjælpemidler på Arabisk. 
7) Studieordningsændring vedr. Kommunikativt Arabisk 3 i 

Tilvalgsordningen (2007) på Arabisk BA. 
8) Studieordningsændring vedr. arabisk dialekt på ba arabisk. 
9) Ændret optag på KA. 
10) Pensum, petitum og litteraturliste, bl.a. i forhold til KA-praktik-

modulet 
11) Henvendelse vedr. ÅU. 
12) Fagelementer til forlængelse af kandidattilvalg. 
13) Tilvalg på KA. 
14) Evt. 

 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 9. november 2011 blev 
godkendt med nogle rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP anførte at hun vil henstille til at det som et minimum meddeles 
studienævnet når lokalet for dets møder flyttes med meget kort varsel, som 
det er sket med dette møde der blev flyttet til lokale 387 uden forudgående 
besked overhovedet fra de, der der havde taget lokale 487 til et andet møde.  

UP meddelte at der for mange fags vedkommende er ret stor diskrepans 
mellem deres 2007-BA-tilvalgsstudieordninger og 2010 BA-
studieordninger, hvorfor ændringer kan være hensigtsmæssige. Det må 
drøftes hvorledes vi bedst kan få bragt de nødvendige ændringer i stand -  

UP meddelte at der afholdes institutseminar i Svendborg den 2. og 3. 
februar 2012, som studienævnet evt. kunne komme med input til. 

UP meddelte at der har været oplevet problemer med tilmelding til valgfag 
for BA-studerende i de tilfælde hvor der ikke udbydes undervisning i det 
pågældende fag i foråret 2012. 

UP meddelte at evalueringsprocessen kører. Thea Larsen indtræder i 
evalueringsudvalget. 

Ad 2.a.i.) UP meddelte at på postmødet har studieordningsændringer fyldt, 
mens mængden af sager er faldet lidt, efter at 
eksamensdispensationsansøgningerne er behandlet. 



 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.b.) Mads Damgaard mindede om at ToRS’ BA 2010-studieordninger 
skal revideres i 2013, som led i den bølge af studieordningsrevideringer der 
ruller over fakultetet. 

Mads Damgaard meddelte endvidere at i forlængelse af den vedtagne 
strategi 2016, skal der evt. fastlægges lokale fakultetsstrategier, og fra andre 
akademiske råd forlyder det at disse evt. skal fastlægges inden årets udgang, 
hvilket studienævnet evt. kan holde sig klar til at give sit bidrag til. 

Mads Damgaard meddelte endvidere at der er valg til universitetets 
demokratiske organer, hvor der er fredsvalg til alle 
studenterrepræsentantposterne i Studienævnet for Tværkulturelle og 
Regionale Studier. 

 

Ad 2.c.) MW var ikke til stede og meddelte derfor ikke noget. 

 

Ad 3) Studienævnet vedtog den udsendte ændring. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes der ligger et udkast til 
studieordningsændring vedr. ToRS-fællesfag i alle BA 2010-
studieordningerne, et udkast som studienævnet godkendte med en rettelse, 
det lyder herefter: 

”Pensum: 1000 sider 

varighed af den bundne opgave: opgaven er en uge-opgave 

”Pensum er 1000 sider, heraf er 350 sider fællespensum fra tors fællesdelen 
– underviser på det regionale fag afgør hvorvidt de resterende 650 sider kan 
opgives som fællespensum for dette fag eller som individuelt pensum”” 

UP foretager den endelige fastlæggelse og videreekspedering af ændringen. 

 

Ad 5) UP redegjorde for den rundsendte ændring, som studienævnet vedtog. 

 

Ad 6) UP redegjorde for den rundsendte ændring, som studienævnet vedtog.  

 

Ad 7) UP redegjorde for den rundsendte ændring, som studienævnet vedtog.   

 

Ad 8) UP redegjorde for den rundsendte ændring, som studienævnet vedtog.   



 

SIDE 4 AF 5  

Ad 9) UP redegjorde for at fakultet har forespurgt centralt angående regler 
for varsling af mulig ændring fra ½-årligt til helårligt optag på KA-
uddannelserne og fået det svar at sådanne ændringer må betragtes som en 
skærpelse, der skal varsles mindst et år i forvejen. 

 

Ad 10) UP redegjorde for hvorledes KA-praktikmodulets indhold hidtil har 
været fastlagt via dispensation fra alle ”Projektorienteret forløb”-
studieelementer i de respektive KA-studieordninger. Denne er nu, i uændret 
form, sendt til inkorporering i studieordningerne, og det kan i løbet af fx 
næste semester fastlægges om der evt. skal ændres noget i den. En mulighed 
er en ny formulering, efter hvilken der afleveres en 
bibliografi/pensum/litteraturliste samtidig med opgaven, frem for som nu 
hvor der af eksaminationsberettiget underviser skal godkendes 
petitum/pensum på et tidligere tidspunkt. Herudover blev et spørgsmål rejst 
om den nuværende snævre formulering om ”…diskussion af arbejdspladsen 
med hensyn til dens kommunikationsmønster, virksomhedskultur og interne 
organisation...” hvor det evt. kan være hensigtsmæssigt at åbne 
formuleringen for at muliggøre større variation mellem de skriftlige 
rapporters tilgang. Studienævnet vil arbejde videre med emnet, og høre 
fagene om deres erfaringer mv. 

 

Ad 11) UP orienterede om at der muligvis er større ændringer på vej på ÅU-
området, bl.a. ift. de organisatoriske og økonomiske forhold mv., og 
orienterede endvidere om det rundsendte udkast til en henvendelse som hun 
har udarbejdet. Det vil være en fordel at få klarhed over de økonomiske 
forhold omkring ÅU. UP vil færdiggøre og afsende henvendelsen. 

 

Ad 12) UP redegjorde for hvorledes der nu er færdiggjort og afsendt en liste 
over hvilke ekstra 30 ECTS på instituttets respektive gymnasierettede 
kandidattilvalg som skal tages af studerende med grundfag på et andet 
fakultet. 

 

Ad 13) UP redegjorde for det rundsendte notat om tilvalg på 
kandidatuddannelserne. Studienævnssekretær Alex Tonnesen redegjorde for 
det udkast til høringssvar han har lavet, som der kan komme rettelser og 
tilføjelser til indtil og med fx fredag d. 25. nov. hvorefter det afsendes. 

 

Ad 14) Mads Damgaard redegjorde for hvorledes diskussionen om 



 

SIDE 5 AF 5 minimumstimetal i forbindelse med kurserne m.m. evt. vil føres videre. Der 
er i studenterpolitiske kredse såvel som i rektoratet bred enighed om at 
kigge på dette tema i det kommende år, dels som led i den kommende 
universitetsstrategis fokus på undervisning, dels som svar på forårets bølge 
af protester på de øvrige institutter på det Humanistiske Fakultet. I denne 
anledning adspurgtes de øvrige studienævnsmedlemmer om hvad ToRS-
studienævnet ville finde hensigtsmæssigt mht. de småfag på ToRS, som selv 
med småfagspuljens saltvandsindsprøjtning ikke kan forventes at kunne 
præstere et minimumstimetal på alle årgange. LH og UP anførte, at netop 
småfagspuljen kunne være vandskellet i denne diskussion, da denne 
bevilling netop udpeger disse fag som strukturelt særlige ift. alle andre af 
KU's uddannelser, og at disse som udgangspunkt bør holdes udenfor 
diskussionen om minimumstimetal, hvilket blev taget ad notam af Mads 
Damgaard.  


