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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  28. NOVEMBER 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 28. november 2012 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 387  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Thea Björklund Larsen (Studerende, Østeuropa, næstfor-
mand), Jonas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, 
Religion), Alex K. Tonnesen (sekretær), Ditte Kvist (studenterstudievejleder 
for CNA, observatør) 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien), Lars Højer (VIP-Øvrige 
fag), Sara Claudi Tangø (Studerende, Øvrige fag) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

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



 

SIDE 2 AF 4 3) Indkaldelse af næste fire it-certifikater. 
4) Ændring af Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle 

studier, 2009-ordningen samt vedtagelse af tilhørende generel 
dispensation. 

5) Ændringer af Asienstudier BA 2010-studieordningen. Dels på 
Japanstudier vedr. IT-certificering og dels vedr. eksamenssprog. 

6) Undervisningstilmelding og indskrivning på enkelte studieelementer 
F2013 og fremover. 

7) Tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed. 
8) Ændring af Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i 

Religionsvidenskab, 2007-ordningen. 
9) Evt. godkendelse af diverse øvrige studieordningsændringer. 
10) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 14. november 2012 var ikke 
blevet eftersendt og vil blive godkendt på mødet d. 12. december. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte en række ting, herunder at flytningen til KUA2 er 
under planlægning, og at nogle eksamensmedarbejdere og evt. andre vil 
blive siddende på Snorresgade ifm. eksamensafviklingen ved vintereksamen 
2012/2013. Evalueringsopfordring er rundsendt via ToRSnyt og i 
ToRSstudnyt vil der også blive opfordret til undervisningsevaluering. Et 
overblik over hvem der laver hvad i ToRS’ administration er under 
udarbejdelse. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at ACE-akkrediteringen stadig er i gang. MW 
meddelte endvidere at fordi biblioteket lukkes i januar i mindst en måneds 
tid i forbindelse med flytningen, overvejes det at udforme en generel 
dispensation til forlængelse af specialekontrakter med en måned for de 
specialeskrivere hvis kontrakt løber ind i januar, der ønsker det. 

 

Ad 3) UP redegjorde for at Japansk er ved at IT-certificere sin BA-
uddannelse og der er nu mulighed for at andre fag kan melde sig. Arabisk 
vil med stor sandsynlighed melde sig. Der er stadig mulighed for at de en-
kelte studienævnsrepræsentanter kan gå tilbage til de fag de repræsenterer 



 

SIDE 3 AF 4 og høre om en eller flere af dem også ønsker at blive IT-certificeret i denne 
bølge. På Japansk havde drøftelserne bl.a. omhandlet hvordan grafisk præ-
sentation, via fx powerpoint mv. og projektstyringsværktøjer mv. kan indar-
bejdes på en faglig hensigtsmæssig måde, spørgsmål vedr. ”information lite-
racy”, hvordan den praktiske implementering tænkes udført, og hvorledes 
denne IT-certificering på 2,5 ECTS kan fordeles ud over de eksisterende 
studieelementer uden at disse lider under det. 

 

Ad 4) Studienævnet vedtog de indstillede ændringer af Studieordning for 
kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen samt den 
tilhørende generelle dispensation. Jf. praksis blev studieordningsændringen 
vedtaget til ikrafttrædelse hurtigst muligt, hvilket formodentlig vil sige 
tidligst pr. 1. september 2013, mens den generelle dispensation blev 
vedtaget til ikrafttrædelse hurtigst muligt, hvilket formodentlig vil sige 
tidligst pr. 1. februar 2013. Den generelle dispensation vil blive placeret her: 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studi
er/regler/  

Det er ikke givet at den generelle dispensation faktisk viser sig at kunne 
træde i kraft allerede pr. 1. februar 2013 (sommereksamen 2013), og de 
gamle eksamensformsbestemmelser gælder, indtil det eksplicit er blevet 
bekræftet at den generelle dispensation rent faktisk kan træde i kraft. 

 

Ad 5) UP redegjorde for hvorledes der foreligger en del rettelser af 
forskellige forhold i Asienstudier BA 2010-studieordnignen som nu 
indstilles til vedtagelse. Det drejer sig som eksamenssprog, IT-
certificeringen på Japansk, spørgsmål om hvorvidt en hjemmeopgave er fri 
eller bunden samt hjælpemiddelbestemmelser og andet på Tibetologi og evt. 
vedr. andre forhold. Studienævnet vedtog de indstillede ændringer af 
Asienstudier BA 2010-studieordnignen inklusiv en bemyndigelse af UP til at 
forestå de sidste nærmere tilrettelser. 

 

Ad 6) Drøftelser om undervisningstilmelding og beslægtede emner fandt 
sted. Ditte Kvist vil evt. rette henvendelse mhp. at der foretages relevante 
rettelser på KUnet. 

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes hun og MW har meldt studienævnet som 
et repræsentativt udvalgt studienævn ved et tematisk tilsyn, som er igangsat 
af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, af landets 
universiteters studienævns afgørelsespraksis. MW vil undersøge om det er 
studienævnet der har kompetence til at træffe afgørelse af om det ønsker at 



 

SIDE 4 AF 4 stille op som frivilligt case-studienævn i denne sag, og hvad er ellers gør sig 
gældende i sagen. 

 

Ad 8) Studienævnet vedtog de indstillede ændringer af Studieordning for 
tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2007-ordningen. 

 

Ad 9) UP redegjorde for hvorledes der indstilles til ændring af nogle 
kompetencemål på en Arabisk-studieordning. MW redegjorde for at der evt. 
generelt skal indføjes eller ændres kompetencemål forskellige steder. 
Studienævnet gav UP og MW carte blanche til forestå evt. rettelser af denne 
art. 

 

Ad 10) Margaret Mehl redegjorde for hvorledes et møde om ToRS-
fællesfag har fundet sted. Forskellige forslag fremkom på dette møde. 
Studienævnet gav Margaret Mehl bemyndigelse til at gå videre med emnet 
på studienævnets vegne. 

Sari Saadi spurgte til en sag han havde fået kendskab til, vedrørende 
indonesisk propædeutik for religionsvidenskabsstuderende. 


