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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  26. FEBRUAR 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 26. februar 2016 kl. 10:00 til 11:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion, stedfortrædende formand), Pia Johansen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asienstudier), Niels 

Valdemar Vinding (VIP-Mellemøsten, 1. suppleant), Joshua Sabih (VIP-

Mellemøsten, 2. suppleant), Simon Beierholm (Studerende, Religion, næst-

formand), Anna Buchardt Larsen (Studerende, Mellemøsten), Jesper Nyeng 

(Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Holger Klint (Studerende, Religion, 1. 

suppleant), Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. suppleant), Alex K. 

Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (Vicestudieleder, observatør), Maria 

Munnecke (studieordningsansvarlig mv., observatør), Johanne Furu (studen-

terstudievejleder, observatør), Thomas Rasmussen (studenterstudievejleder, 

observatør), Barbara Jacobsen (Studerende, Asienstudier, observatør) 

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Birgitte Schepelern 

Johansen (VIP-Øvrige fag), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 



 

SIDE 2 AF 5 c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) 0-stilling og konsekvenser. 

4) Dekanen og ToRS. 

5) De studerende på Indonesisk/Sydøstasienstudier  

6) Undervisningsevaluering af efterårssemesteret 2015 og nedsættelse 

af nyt udvalg til undervisningsevaluering af forårssemesteret 2016. 

7) Uddannelsesredegørelser 2016 - nøgletal. 

8) KU’s Studiemiljøundersøgelse 2016. 

9) Taskforce for tværgående undervisning. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 12. februar 2016 blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at rektor har udpeget studerende Thomas Nielsen 

som 1. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

repræsentationsområde Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur, for re-

sten af valgperioden. MW meddelte endvidere at rektor har udpeget post 

doc Stine Simonsen Puri som 1. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle 

og Regionale Studier, repræsentationsområde Øvrige fag, tværkulturel og 

materiel kultur, for resten af valgperioden. Der er blevet opdateret på den re-

levante side på internettet, dvs.: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/  

 

Ad 2.a.) MW meddelte at processen omkring lukningen af BA og KA i 

Grækenlandsstudier nu er specificeret nærmere af Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Lukningen vil i vid udstrækning finde sted med 

udgangen af efterårssemesteret 2017. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/


 

SIDE 3 AF 5 Ad 2.c.) Vicestudieleder Tine Roesen meddelte at der laves om i allerede 

fastlagt undervisningsplanlægning for efterårssemesteret 2016 for 

øjeblikket, som følge af det nulstillede optag for en række uddannelser. Et 

antal propædeutiske kurser skal fx aflyses mv. Vicestudieleder Tine Roesen 

meddelte endvidere at ToRS’ formidlingsudvalg er blevet genoplivet. En af 

de første og største opgaver er at udarbejde en hvidbog over småfagene, der 

bl.a. via tal og statistik skal vise småfagenes substans, hensigtsmæssighed 

og egenart. Hvidbogen tænkes præsenteret på en konference for bl.a. 

politikere, erhvervsliv m.fl., således at det øjensynligt ganske ringe 

kendskab til fagenes vigtighed kan styrkes, så deres fremtid kan sikres. 

 

Ad 3) Punkterne 4 (Dekanen og ToRS) og 9 (Taskforce for tværgående 

undervisning) blev sambehandlet med dette punkt. Vicestudieleder Tine 

Roesen redegjorde for en på ToRS påtænkt Task-force for strategisk 

undervisningsudvikling og tværgående undervisning. Den skal referere til 

studienævnet, og have deltagelse fra nævnet, fra studieledelsen og fra 

følgende områder: Mellemøststudier, Østeuropastudier, Asienstudier, 

Oldtidsstudier + Eskimologi og Indianske Sprog og Kulturer, Religion og 

Tværgående studier (Tværkulturelle Studier, Komparative Kulturstudier, 

Minoritetsstudier). Den skal have til opgave at forestå videreudvikling af 

tværgående kurser i akademiske færdigheder, udvikling og konkretisering af 

ToRS Graduate School, indsamling og udbredelse af ’best practices’ på 

ToRS i forhold til samundervisningsformer, undervisningslaboratorier, 

tutorials mv., samt have med ToRS fællesfag (Videnskab og 

videnskabsteori) at gøre. 

MW og vicestudieleder Tine Roesen redegjorde for et udkast til en plan, 

efter hvilken nogle af BA-studieordningerne ønskes samlet i enhederne 

Mellemøststudier (Arabisk, Tyrkisk, Hebraisk og Persisk) Østeuropastudier 

(Russisk, Balkanstudier, Polsk og evt. Grækenlandsstudier) Indien og 

Sydasienstudier (Moderne Indien og Sydasienstudier med muligt tilvalg i 

Indologi eller Sydøstasienstudier) samt Civilisationsstudier (Assyriologi, 

Nærorientalsk arkæologi, Ægyptologi og Indianske Sprog og Kulturer). 

Endvidere omdannes Tibetologi, Indologi og Sydøstasienstudier til BA-

tilvalg samt toninger på KA-uddannelsen. Endvidere fortsætter ToRS’ 

resterende uddannelser som hidtil, dvs.: Japanstudier, Kinastudier, 

Koreastudier, Religionsvidenskab, Eskimologi, Komparative kulturstudier 

(tilvalg) og Minoritetsstudier (tilvalg). Endelig arbejdes der på KA-niveau 

videre med ToRS graduate school, som ramme om fælles undervisning på 

tværs af de enkelte KA-ordninger, med studieordningen for Tværkulturelle 

Studier som samlende element. 

Drøftelser fandt sted om en lang stribe mere eller mindre sammenvævede 

emner, under hvilke det blev nævnt at foreløbige beregninger på ToRS 



 

SIDE 4 AF 5 viser, at det økonomiske nettoresultat af nulstillingen af optaget i 

efterårssemesteret 2016, vil være negativt op til flere millioner, bl.a. pga. 

tabte STÅ-indtægter fordi førsteårs-BA-studerende (som der så ikke vil 

blive nogen af nu da der ikke optages på de pågældende uddannelser) 

producerer en betragtelig mængde STÅ samlet set, selvom hvert enkelt af de 

nulstillede fag er lille. 

Det blev endvidere nævnt at det synes tvivlsomt om dekanen og fakultetet 

har forstået småfagenes økonomiske og strukturelle forhold når man tager 

alt af relevans i betragtning. Erfaringen på ToRS over de seneste 10 år har 

været, at hvis man tilrettelægger tingene på den rette måde, så er småfagene 

nok små, men de er ikke specielt dyre i drift, og derfor har det været muligt 

at opretholde og videreudvikle så mange af dem på ToRS i instituttets 

hidtidige levetid, som det er tilfældet. 

Det ville ToRS formodentlig kunne være blevet ved med, med 

studienævnets involvering mv., og det på mere hensigtsmæssige måder, end 

hvad der kan risikere at blive resultatet af den nuværende udefrakommende 

styring af ToRS’ fremtidige uddannelsesstrukturer. 

Studienævnet bemyndigede MW til på vegne af studienævnet og i 

samarbejde med studieleder Annika Hvithamar, at gå videre med 

etableringen af task-forcen. 

De studerende Jesper Nyeng og Thomas Nielsen meldte sig tentativt til evt. 

at indgå i task-forcen. 

 

Ad 4) Punktet blev behandlet samme med punkt 3. 

 

Ad 5) MW redegjorde for at studerende fra Indonesisk/Sydøstasienstudier 

har rejst spørgsmål om deres uddannelsers fremtid. Vicestudieleder Tine 

Roesen meddelte at der er bestræbelser i proces, som skal give de berørte 

studerende en grad af individuel hjælp til planlægningen af deres videre 

studier, i lyset af ansættelses- og undervisningssituationen på faget. 

 

Ad 6) Jesper Nyeng redegjorde for at undervisningsevalueringen 

efterårssemesteret 2015 har våret overvejende positiv og 

evalueringsprocenten relativt høj. Der vil kun blive ingen C-evaluerede-

kurser, og ganske få B-kurser, som er det næstringest evaluerede kurser, da 

langt de fleste kurser vil blive A-evaluerede kurser. 

Den eksterne rapport vil blive lagt på: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

SIDE 5 AF 5 Studienævnet udpegede MW, Joshua Sabih, Jesper Nyeng og Simon 

Beierholm til at udgøre sit evalueringsudvalg for forårssemesteret 2016. 

 

Ad 7) MW og Maria Munnecke redegjorde for en mængde rundsendt 

statistik med forbindelse til uddannelsesredegørelsen 2016, delvist 

overlappende med noget af den statistisk der ligger på: 

https://intranet.ku.dk/UDDANNELSESSTATISTIK/Sider/default.aspx  

 

Ad 8) MW redegjorde for den forestående studiemiljøundersøgelse jf.: 

https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/Sider/default.aspx  

 

Ad 9) Punktet blev behandlet sammen med punkt 3. 

 

Ad 10) Intet. 

https://intranet.ku.dk/UDDANNELSESSTATISTIK/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/tema/studiemiljoeundersoegelse/Sider/default.aspx

