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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  25. SEPTEMBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 25. september 2013 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), 
Kirsten Refsing (VIP-Asienstudier, suppleant), Pia Johansen (VIP-Øst- og 
Sydøsteuropa), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 
næstformand), Sari Saadi (Studerende, Religion), Jesper Juhl (Studerende, 
suppleant, Asien), Sophus Helle (Studerende, 1. suppleant, Mellemøsten), 
Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Jonas A. Juhlin (Stu-
derende, Mellemøsten), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christi-
an Lykke (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 
c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 4 b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Brev om planer for institutionsakkreditering 2014-15 og 
turnusakkreditering 2014. 

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

 

Ad 1.b.) Referater af ordinært møde afholdt d. 11. september 2013 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at der vil blive lavet om i reglerne så der vil ske 
begrænsninger af udlånet af håndbøger fra ToRS’ bibliotek, hvilket findes 
hensigtsmæssigt. 

Studienævnet drøftede undervisningsevalueringen vedr. forårssemesteret 
2013, som formodes stadig at være i proces, og evalueringsudvalget blev af 
studienævnet opfordret til at rundsende besked i ToRSnyt og ToRSstudnyt 
snarligt, om den forestående undervisningsevaluering vedrørende 
efterårssemesteret 2013. 

Studienævnet drøftede genindskrivningsreglerne som de fremgår af: 
http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/genindskrivning/  

 

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

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

 

Ad 2.b.) Lars Højer meddelte at Birgitte Schepelern Johansen er under 
udpegning som hans suppleant til studienævnet. Endvidere meddelte han at 
han deltager i et udvalg der ser på muligheden for at indføre 
optagelsessamtaler på KA-uddannelserne, i forbindelse med de tiltag der for 
øjeblikket tages med henblik på at forøge gennemførselshastigheden på KA-
uddannelserne. 

Pia Johansen meddelte at hun finder at de fysiske forhold på KUA1 (hvortil 
hendes undervisning er blevet forvist) er kritisable. Der er således ikke 
borde nok, der er ikke stole nok, der mangler kridt, svampe og trådløst 
internet og der er langt derover. 

Drøftelser fandt sted om emnet, hvorunder det blev anført at 
undervisningsfaciliteterne i visse lokaler på KUA1 ikke er i orden. De 



 

SIDE 3 AF 4 lokaler der er problemer med, er de der kaldes ”grupperum”, ikke de 
egentlige undervisningslokaler, der fungerer nogenlunde, bortset fra jævnlig 
mangel på trådløst internet. MW anførte at vi skal vende os til at ToRS ikke 
har sine egne lokaler længere, men underviser i andres. MW påtog sig at 
viderebringe besked om problemerne mhp. at de løses, særligt spørgsmålet 
om det trådløse internet, der skal virke, også på KUA1.  

MW oplyste endvidere at årsagen til at disse ”grupperum” overhovedet er 
taget i anvendelse, er de ca. 625 undervisningsevents som ToRS afholder 
hver uge, hvilket har gjort det nødvendigt at tage alle anvendelige lokaler og 
tidsrum i anvendelse.  

Pia Johansen foreslog at grupperummene på KUA2 bruges til undervisning i 
stedet for grupperummene på KUA1, da dem på KUA2 formodes at fungere 
bedre.  

Drøftelser om lokaleforhold og lokalefordeling fandt sted, hvorunder det 
blev nævnt at der helt generelt både mangler kontorer og 
undervisningslokaler, hvortil MW oplyste at der arbejdes ihærdigt fra 
dekanatets side på at bedre forholdende. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der var blevet afholdt indvielsesarrangement for 
KUA2 med succes. Dog havde omverdenens bevågenhed været lille. MW 
meddelte endvidere at undervisningen er i gang og kører, der har været visse 
alvorlige problemer på nogle forskellige fag i den forbindelse, som er i færd 
med at blive løst. 

 

Ad 3) MW redegjorde for hvorledes Akkrediteringsinstitutionen ACE blev 
lavet, med den opgave at gennemgå samtlige uddannelser i Danmark. De 
lavede en stor plan for denne akkreditering, efter hvilken den i alt skulle 
vare 6 år, således at alle uddannelser kunne blive akkrediteret hvert 6. år. Nu 
fortsætter turnussen, på trods af at et lovindgreb har gjort at der nu skal 
akkrediteres institutioner og ikke enkelte fag/uddannelser. Dette har altså 
bevirket at der nu både akkrediteres institutioner og enkelte fag/uddannelser 
samtidig. 

Drøftelser fandt sted om emnet, hvor det bl.a. blev anført at hele 
akkrediteringssystemet er dyrt og ikke fører til noget, da de uddannelser der 
hidtil har været i risiko for ikke at blive akkrediteret, altid har afværget 
denne, typisk ved at samle nogle entusiastiske studerende fra faget og 
præsentere dem for ACE. Det blev også anført at selvom akkrediteringen er 
besværlig og omkostningskrævende og kan synes blottet for formål, så 
sætter processen i visse tilfælde fokus på nogle relevante forhold på de 
pågældende uddannelser. 



 

SIDE 4 AF 4 MW anførte at de faremomenter der eksisterede for Balkanstudier og 
Russisk, i forhold til deres akkreditering, ikke længere synes til stede i så 
høj grad som frygtet, og den forestående akkreditering af disse, hvor der er 
frist 1. april 2014, formodes at gå igennem uden større problemer. 

Det nærmere indhold i typiske ACE-akkrediteringsprocesser blev drøftet, 
herunder aftagerpanels rolle, studieordningernes betydning og lovlighed 
(herunder deres beskrivelser af viden, færdigheder og kompetencer), 
tilstedeværelsen af forskningsdybde og forskningsbredde blandt 
underviserne på faget, arbejdsfordelingen mellem fag, institut og fakultet 
mv. samt andre delelementer i akkrediteringsprocesser. 

 

Ad 4) Sophus Helle meddelte at CNA-fagrådet ønsker at bestemt kursus på 
kandidatuddannelserne oprettet, hvilket det vil gå videre med. 

MW meddelte at Jan-Ulrich Sobisch har tilkendegivet ønske om at blive 
inviteret til et studienævnsmøde, mhp. drøftelser vedr. 
undervisningsmængder og ECTS-point mv., en invitation UP vil fremsende 
til ham i forbindelse med et fremtidigt studienævnsmøde. 


