
I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  
S T U D I E R  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

  

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE 

OG REGIONALE STUDIER 

KAREN BLIXENS VEJ 4, BYGN. 10 

DK-2300 KØBENHAVN S 

 

 

 

 

tors-studiekontor@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk 

 

 

 
 

  

M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  27. AUGUST 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 27. august 2014 kl. 11:30 til 13:00  

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), Margaret Mehl 
(VIP-Asienstudier), Niklas Minana (Studerende, Asienstudier), Jesper Ny-
eng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Bastian Friborg (Studerende, Reli-
gion), Sophus U. S. Helle (Studerende, Mellemøsten, suppleant), Alex K. 
Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, 
observatør), Annika Hvithamar (kommende studieleder, observatør) 
 
Fraværende: Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Sally Frydenlund (Studerende, 
Mellemøsten, næstformand) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 
c. Opfølgning. 
d. Valg af vikarierende næstformand 
e. Udpegning af ny studenterrepræsentant i studienævnet for 

repræsentationsområdet Øst- og Sydøsteuropa. 



 

SIDE 2 AF 6 2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Studieordningsvedtagelser og -ændringer mv. generelt 
4) BA 2015 studieordningen for Indologi 
5) BA 2015 studieordningen for Thai/Sydøstasienstudier 
6) BA 2015 studieordningen for Japanstudier 
7) BA 2015 paraplystudieordningen for Øst- og Sydøsteuropastudier 
8) BA 2015 studieordningen for Ægyptologi 
9) BA 2015 studieordningen for Arabisk 
10) Studiemiljømidler. 
11) Høring vedr. implementering eksamensbekendtgørelsens 

”tredjedelsregler”. 
12) Indførsel af motivationsbreve ifm. optaget på CNA-oldtids-fagenes 

KA-uddannelser. 
13) Fastlæggelse af studienævnsmøder i efterårssemesteret 2014. 
14) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat var ikke blevet eftersendt og blev ikke godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at studiestartsprøven er under udarbejdelse, de 
deltagende fag er de samme som hidtil, dog deltager alle oldtids-CNA-fag 
nu. Procedurer for hvordan afholdelsen skal foregå er ved at falde på plads. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet valgte Bastian Friborg som vikarierende 
næstformand i perioden 1. sep. 2014 til 3. dec. 2014, hvor Sally Frydenlund 
er i praktik i udlandet. 

  

Ad 1.e.) UP meddelte at Jesper Nyeng er blevet indstillet til som ny 
studenterrepræsentant i studienævnet for repræsentationsområdet Øst- og 
Sydøsteuropa. 

Bastian Friborg meddelte at han er startet på KA i Tværkulturelle studier, 
men valgt ind i studienævnet for repræsentationsområdet Religion, hvilket 
evt. vil give anledning til ændringer. 

 



 

SIDE 3 AF 6 Ad 2.a.) UP meddelte at der har været informationsproblemer i forbindelse 
med studiestarten for BA-studerende. Optagelsesbrevet til nystartede BA-
studerende har manglet et specifikt link til den præcise hjemmeside hvor 
detaljerne om hvor og hvornår man skal møde op for at deltage i 
studiestarten fremgår. Det har gjort at studiestarten på nogle fag har været 
præget af usædvanligt lavt fremmøde, hvilket er uheldigt. [Red.: Det er efter 
mødets afholdelse blevet opklaret at problemet omkring det lave fremmøde 
på visse BA-fag til BA-studiestarten snarere lå i at der specielt på 
Eskimologi har været flere studerende, der uden at melde afbud ikke er 
kommet.] Omkring KA-studiestarten håbes der på godt fremmøde, 
planlægningen er gået godt og nogle VIP’ere vil evt. modtage yderligere 
information om hvad deres rolle i KA-studiestarten bør blive. 

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

 

Ad 2.b.) Sophus U. S. Helle meddelte at det ikke-ECTS-bærende kursus 
”Introduktion til lingvistisk terminologi og metodologi” afvikles i 
efterårssemesteret 2014, hvilket er glædeligt. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte vedrørende KA-studiestarten, at alt var gået godt 
givet omstændighederne. 

 

Ad 3) Pia Johansen meddelte at hun ikke havde fået adgang til et grupperum 
for de fagansvarlige. 

UP meddelte at hun havde modtaget ønske fra Religionsvidenskab om at der 
i netop deres BA 2015-studioerdning afviges i forhold til beskrivelsen af 
deres ToRS-fællesfag i forhold til den måde hvorpå ToRS-fællesfag 
beskrives i alle de øvrige BA 2015-studieordninger. Der ønskes på 
Religionsvidenskab indsat en stribe yderligere pinde under feltet 
”Kompetencemål for modulet”, pinde omhandlende forskningshistoriske 
kompetencemål. Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studienævnet noterede sig at det allerede har vedtaget tilføjelsen ”og 
forskningshistoriske” mv. i et af de faglige mål, gældende for ToRS-
fællesfag i samtlige BA 2015-studieordninger, så dette mål, på tidspunktet 
for studienævnsmødets afholdelse, lød: 

”… redegøre for sammenhængen mellem videnskabsteoretiske og 
forskningshistoriske refleksioner og konkret videnskabelig praksis.” 

Studienævnet fandt at der i fuld udstrækning allerede er basis for at give 
ToRS-fællesfag det forskningshistoriske indhold som ønskes, og afviste på 



 

SIDE 4 AF 6 den baggrund Religionsvidenskabs anmodning om at få ændret i netop 
deres kompetencemål for ToRS-fællesfag. 

[Red.: Der blev efter studienævnsmødets afholdelse holdt et møde mellem 
Religionsvidenskab og studieledelsen, under hvilket den allerede vedtagne 
opdatering af de faglige mål, gældende for ToRS-fællesfag i samtlige BA 
2015-studieordninger, blev endeligt præciseret, således at de faglige mål i 
deres helhed ender med at se således ud: 
”Eksaminanden kan: 

• redegøre for forskellige opfattelser af videnskabelighed 

• redegøre for vigtige videnskabsteoretiske og fagspecifikke forsk-
ningshistoriske begreber, distinktioner og problemstillinger 

• redegøre for sammenhængen mellem videnskabsteoretiske refleksio-
ner og konkret videnskabelig praksis herunder fagspecifik videnska-
belig praksis”] 

 

Ad 4) Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte opdaterede udkast til 
BA 2015 studieordningen for Indologi, som blev drøftet. Det foreliggende 
udkast forekom i al væsentlighed hensigtsmæssigt og afbalanceret, og 
studienævnet godkendte på den baggrund studieordningen, til videre 
detailbearbejdning mhp. at de sidste tvivlsspørgsmål opklares og 
studieordningen bliver helt klar til oversendelse til fakultetet. 

 

Ad 5) Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte opdaterede udkast til 
BA 2015 studieordningen for Thai/Sydøstasienstudier, som blev drøftet. Det 
foreliggende udkast forekom i al væsentlighed hensigtsmæssigt og 
afbalanceret, og studienævnet godkendte på den baggrund studieordningen, 
til videre detailbearbejdning mhp. at de sidste tvivlsspørgsmål opklares og 
studieordningen bliver helt klar til oversendelse til fakultetet. 

 

Ad 6) Margaret Mehl og Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte 
opdaterede udkast til BA 2015 studieordningen for Japanstudier, som blev 
drøftet. Et antal eksamensformsændringer har fundet sted, og et valgfag i 
klassisk japansk skal kun kunne ligge et bestemt sted i modulstrukturen. Det 
foreliggende udkast forekom i al væsentlighed hensigtsmæssigt og 
afbalanceret, og studienævnet godkendte på den baggrund studieordningen, 
til videre detailbearbejdning mhp. at de sidste tvivlsspørgsmål opklares og 
studieordningen bliver helt klar til oversendelse til fakultetet.  

 

Ad 7) Pia Johansen og Maria Munnecke redegjorde for det rundsendte 
opdaterede udkast til BA 2015 paraplystudieordningen for Øst- og 



 

SIDE 5 AF 6 Sydøsteuropastudier, som blev drøftet. Grækenlandsstudier ønsker sig en 
anden rækkefølge for sit modulindhold end de øvrige fag i 
paraplystudieordningen. Det foreliggende udkast forekom i al væsentlighed 
hensigtsmæssigt og afbalanceret, og studienævnet godkendte på den 
baggrund studieordningen, til videre detailbearbejdning mhp. at de sidste 
tvivlsspørgsmål opklares og studieordningen bliver helt klar til oversendelse 
til fakultetet. 

 

Ad 8) Maria Munnecke og UP redegjorde for det rundsendte opdaterede 
udkast til BA 2015 studieordningen for Ægyptologi, som blev drøftet. 
Nævnet bemærkede især det høje antal af kombinationseksaminer f.eks. 
egentlig eksamen under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, og 
studienævnet bad Maria Munnecke og UP om at arbejde videre med henblik 
på at forklare faget nødvendigheden af ændringer på dette område. 

 

Ad 9) UP redegjorde for det rundsendte opdaterede udkast til BA 2015 
studieordningen for Arabisk, som blev drøftet. Et antal kompetencemål var 
blevet udspecificeret. Det foreliggende udkast forekom i al væsentlighed 
hensigtsmæssigt og afbalanceret, og studienævnet godkendte på den 
baggrund studieordningen, til videre detailbearbejdning mhp. at de sidste 
tvivlsspørgsmål opklares og studieordningen bliver helt klar til oversendelse 
til fakultetet. 

 

Ad 10) Annika Hvithamar meddelte at fristen vedr. studiemiljømidler var 
blevet rykket til et senere tidspunkt. 

 

Ad 11) UP redegjorde for hvorledes der er rundsendt et høringsnotat vedr. 
implementering eksamensbekendtgørelsens ”tredjedelsregler”, som 
studienævnet skal udarbejde et høringssvar vedrørende. 

  

Ad 12) MW meddelte at CNA-oldtids-fagene (Assyriologi, Nærorientalsk 
arkæologi og Ægyptologi) ønsker at indføre et krav om motivationsbreve, 
som studerende der søges ind på deres KA-uddannelser skal udforme som 
led i optagelseskriterierne. 

Studienævnet vedtog at indføre dette krav. 

 

Ad 14) Studienævnet vedtog at faslægge sine møder i efterårssemesteret 
2014 til mandage i ulige uger kl. 11:00 til 12:30, næste møde bliver 8. 



 

SIDE 6 AF 6 september 2014. 


