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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  23. OKTOBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 10:00 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), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Kirsten Refsing (VIP-
Asienstudier, suppleant), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Syd-
østeuropa, næstformand), Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten), Sally 
Frydenlund (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (se-
kretær), Helen Feyzi (studievejleder, observatør), Peter Christiansen (eksa-
mensmedarbejder, observatør), Anne Korsholm Bergenholtz (eksamens-
medarbejder, observatør), Anders Yde Halse (studentermedhjælper, obser-
vatør), Annette Moe (studiechef, inviteret gæst), Jens Erik Mogensen (pro-
dekan, inviteret gæst) 
 
Fraværende: Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Sari Saadi (Stude-
rende, Religion), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian 
Lykke (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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



 

SIDE 2 AF 4 c. Opfølgning. 
2) Meddelelser 

a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Besøg i studienævnet af studiechef Annette Moe og prodekan Jens 
Erik Mogensen vedrørende konsekvenserne af SU-reformen og 
studietidsmodellen. 

4) Godkendelse af evalueringsrapporten for forårssemesteret 2013 og 
nedsættelse af evalueringsudvalg vedr. undervisningsevalueringen 
for efterårssemesteret 2013. 

5) Nedsættelse af undergruppe vedr. planlægning af uddannelsens dag 
den 7. november 2013. 

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

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 9. oktober 2013 blev 
godkendt. 

 

Ad 1.c.) Underudvalget vedr. det foreslåede kursus i filologisk metode på 
Assyriologi og Ægyptologi på disses kandidatuddannelser, meddelte at det 
arbejder videre med emnet.  

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studieledelsen er i færd med at afholde samtaler 
med fagene vedr. deres nye BA 2015-studieordninger. UP meddelte 
endvidere at der snarligt afholdes samtaler vedr. den nye 
studieordningsfuldmægtigstilling på ToRS der er i opslag. 

UP meddelte at der er rundsendt udkast til oversigt over hendes og MW’s 
opgaver som studieledere, og når oversigten er færdig, vil den blive 
rundsendt i ToRSnyt. 

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

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at hun har observeret at bilagene 
er blevet udsendt sent ved de seneste studienævnsmøder, og at det vil være 
hensigtsmæssigt hvis de blev rundsendt om mandagen. 

Thea Björklund Larsen meddelte endvidere at hun er i færd med at finde en 



 

SIDE 3 AF 4 studerende der kan sidde i et ansættelsesudvalg vedr. en VIP-ansættelse på 
Tibetologi. 

Thea Björklund Larsen meddelte endvidere at processen vedr. valg af 
studenterrepræsentanter til studienævnet har været problematisk og 
uhensigtsmæssig. På tidspunktet for mødets afholdelse var kandidater dog 
under opstilling indenfor alle de 5 repræsentationsområder, bortset fra 
Øvrige fag og Øst- og Sydøsteuropastudier, hvor det ikke hidtil var lykkedes 
at finde en kandidat. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han har modtaget et forslag om at det 
offentliggøres på passende facon når der er indgået en specialekontrakt, et 
forslag som flere medlemmer af studienævnet dog ikke umiddelbart fandt 
hensigtsmæssigt. 

MW meddelte at han har modtaget et forslag om afholdelse af fire 
uforpligtende foredrag/seminar vedr. de ting filologer beskæftiger sig med, 
til forskel fra lingvister, som studerende der ønsker det, kan deltage i. 

MW meddelte endvidere at institutledelsen har drøftet videnscenteret, og 
der vil blive inviteret til et fællesmøde med deltagelse af de studerende 
heromkring. 

MW meddelte endvidere at han har fået en henvendelse vedr. et muligt 
formidlingsspeciale, hvor der evt. skal dispenseres fra studieordningens 
bestemmelser for at muliggøre et sådant.  MW vil gå videre med emnet og 
informere studienævnet hvis der sker en udvikling. 

MW meddelte til sidst  at ToRS er med i studiepraktikordningen for 
gymnasielever. 

 

Ad 3) Jens Erik Mogensen redegjorde for SU-reformens implikationer, og 
de planer der er for at forbedre studieeffektiviteten, særligt på KA-niveau. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder vedr. planerne om automatisk 
tilmelding til eksaminer omfattende 60 ECTS årligt, hvor det er planen at 
der laves såkaldte allonger til studieordningerne, der definerer hvilke 
eksaminer den studerende skal tilmeldes automatisk hvert semester. 
Forskellige problemer i forhold hertil, fx vedr. syge- og 
reeksamensafholdelse hvor udeblevne studerende, i modsætning til i dag, 
måske vil få både ret og pligt til at aflægge reeksamen, risikoen for at mange 
eksaminer vil finde sted i februar og august i stedet for i januar og juni, eller 
måske endnu senere i en evt. re- re-eksamensperiode, forhold vedr. aktiv 
undervisningsdeltagelse og evt. ekstern censur i den forbindelse mv. blev 
drøftet.  



 

SIDE 4 AF 4 Andre emner der blev drøftet omfattede den påtænkte studiestartsprøve der 
påtænkes afholdt indenfor 2 måneder efter studiestart på BA-uddannelserne, 
12-timers-undervisningsugen, sammenhængen til Københavns Universitets 
sprogsatsning, betydningen af de strukturelle ændringer for tilvalgsfag som 
Komparative kulturstudier og Minoritetsstudier, studievejledningsforhold, 
førsteårsprøvekravets fremtid, spørgsmål vedr. meritoverførsel, supplering 
ved optag på KA-uddannelser, fleksibilitet mellem bachelor- og 
kandidatuddannelser, mulighed for vinteroptag. 

Drøftelser fandt også sted om bedømmelsestiden for specialer, om det vil 
være muligt at få skrevet specialekontrakterne under hurtigere, om 
specialeudtalelsen skal fastholdes eller evt. forkortes eller aftagerrettes, og 
om hvorvidt der i fremtiden stadig vil ses høje gennemførselstider på visse 
KA-uddannelser, eller om de allerede gennemførte tiltag vil forhindre dette. 

 

Ad 4) UP redegjorde for seneste rundsendte udkast til evalueringsrapporten 
vedr. forårssemesteret 2013, som vil blive lagt på 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/ når den er 
endeligt vedtaget. 

Studienævnet udpegede medlemmerne af evalueringsudvalget for 
efterårssemesteret 2013, som blev UP, MW, Sophus Helle og Sally 
Frydenlund. De to studenterrepræsentanter vil blive honoreret for 
udvalgsarbejdet med et antal studentermedhjælpertimer, jf. praksis 
heromkring. 

 

Ad 5) UP redegjorde for den planlagte uddannelsens dag, der vil blive 
afholdt d. 7. november 2013. De nye BA 2015-studieordninger vil være et 
fokuspunkt, ligesom SU-reformens og studietidsmodellens konsekvenser 
samt andre af underviserene indmeldte emner vil blive det. 

Studienævnet udpegede UP, MW og Thea Björklund Larsen som 
medlemmer af underudvalget vedr. planlægning af uddannelsen dag, med 
mulighed for at flere kan indtræde. 

 

Ad 6) Thea Björklund Larsen spurgte til hvorfor ToRStudnyt kommer 
sjældnere end tidligere, hvilket blev lovet undersøgt. 


