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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  30. APRIL 2014 

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

 

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

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), 
Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), 
Alex K. Tonnesen (sekretær), Maria Munnecke (studieordningsrevisionsse-
kretær, observatør), Dorthe Horup (AC-studievejleder, observatør), Helen 
Feyzi (studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Bastian Friborg (Stu-
derende, Mellemøsten), Niklas Minana (Studerende, Mellemøsten), Thea 
Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 5 b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Studiefremdriftsreformen og det videre arbejde. 
4) KA-effektivitet. 
5) Undervisningens dag. 
6) Det videre arbejde med BA 2015 og BA-tilvalg 2015 

studieordningerne. 
7) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 2. april 2014 var ikke blevet eftersendt 
og blev ikke godkendt. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte vedr. ToRS fællesfag. Det afvikles i foråret 2014 og 
det optræder i de nye BA 2015-studieordninger, hvilket er to forskellige 
ting. Thomas Brudholm er i færd med at udvikle ToRS fællesfaget sådan 
som det skal blive i de nye studieordninger, i samarbejde med det nedsatte 
udvalg vedr. ToRS fællesfag. Mht. afviklingen i forårssemesteret 2014, så 
vil denne evt. blive brugt som en slags testforløb i forhold til nye tiltag. Et 
møde med institutledelsen vil formodentlig blive afholdt om emnet. Det nye 
ToRS fællesfags’ studieelementbestemmelser foreligger beskrevet i en form 
hvor de evt. er klar til at blive klippet ind i de nye BA 2015-studieordninger, 
fordi bestemmelserne er fastlagt på et overordnet plan til nærmere 
udfyldelse. Lars Højer anførte at Thomas Brudholm efter hans opfattelse 
ikke var i færd med at udvikle ToRS fællesfag pga. manglende 
tilbagemeldinger. MW vil udsende retningslinjer til fagene vedr. ToRS 
fællesfags fremtid. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget, da hun ikke var til stede, pga. en 
tjenesterejse til Indien. 

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

 

Ad 2.b.) Dorthe Horup (som ikke er medlem af studienævnet men 
observatør) meddelte at instansen TEACH som ligger på fakultetet og 
beskæftiger sig med universitetspædagogik primært overfor undervisere, er i 
færd med et projekt der omhandler oprettelse af BA-skrivegrupper, der 
består af 4-6 studerende som giver respons på hinandens idéer og 
tekstudkast undervejs i skriveprocessen. Dette projekt vil evt. blive udstrakt 



 

SIDE 3 AF 5 til også at dække ToRS. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han havde truffet beslutning om at fratræde sin 
funktion som studieleder med virkning fra 1. februar 2015. En ny struktur 
for studieledelsen på ToRS vil træde i kraft også pr. 1. februar 2015, hvilket 
dekanen har varslet. Der indstilles til at studienævnet igangsætter processen 
med at finde en ny studieleder tidligt, gerne således at en nytiltrædende 
studieleder kan være identificeret allerede i efterårssemesteret 2014, hvor 
vedkommende vil kunne agere føl under MW og således blive sat grundigt 
ind i de mange forskellige områder som studieledelsen beskæftiger sig med. 
Det blev endvidere meddelt, at det er UP’s intention at fortsætte som 
vicestudieleder under den nye studieleder, jf. den fremtidige 
studieledelsesstruktur. 

Drøftelser fandt sted om hvorledes processen bør blive, hvor det blev 
foreslået at der bør være en transparet proces, hvor studienævnet i ToRSnyt 
slår meddelelse op og indkalder interesserede i funktionen til at melde sig til 
studienævnet, som herefter, efter en passende proces, kan indstille en person 
til studieleder til dekanens endelige udpegning. 

Punktet sattes på mødet d. 14. maj 2014.  

 

Ad 3) MW meddelte at de inviterede gæster studiechef Annette Moe og 
prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen ikke kunne møde frem. Emnet 
afskaffelse af specialeudtalelser blev drøftet under punktet. Lars Højer 
anførte at mange steder hvor man ikke har specialeudtalelser der har man til 
gengæld mundtlige eksaminer i forlængelse af specialet. På Det 
Humanistiske Fakultet vil man fremover ikke have nogen af delene, hvilket 
er uhensigtsmæssigt, bl.a. fordi specialeudtalelserne sikrer feedback til den 
studerende og bidrager til at specialerne bliver læst grundigt. MW anførte at 
han også fandt det uhensigtsmæssigt at specialeudtalelsen afskaffes, men at 
det var en beslutning truffet af højere liggende instanser som hverken 
studienævnet eller studieledelsen har kunnet få indflydelse på. Det er dog af 
dekanatet pointeret at antallet af vejledningstimer pr. speciale ikke er sat 
ned, selvom specialeudtalelsen afskaffes. Emnet blev drøftet, hvor det blev 
foreslået at overveje at indføre mundtlige tilbagemeldinger fra vejleder til 
specialestuderende, som dog ikke skal udgøre en egentlig eksamen. Dette 
kan fx ske i form af en studienævnsbeslutning der vedtager at studerende 
har ret til en sådan mundtlig tilbagemelding. 

Punktet ”Mundtlig tilbagemelding fra vejleder til studerende på specialet i 
forbindelse med den forestående afskaffelse af specialeudtalelsen” sattes på 
mødet d. 14. maj 2014.  



 

SIDE 4 AF 5  

Ad 4) MW redegjorde for det rundsendte notat vedr. KA-effektivitet. 
Emnerne der berøres i notatet er delvist overlappende/sammenfaldende med 
studiefremdriftsreformens emner, men der er dog også forskelle. 

Punktet ”Gennemgang af punkterne i notatet om arbejdsgruppernes 
anbefalinger vedr. KA-effektivitet.” sattes på mødet d. 14. maj 2014. 

 

Ad 5) Programmet til undervisningens dag blev drøftet. Det indeholder 
punkter vedr. studiefremdriftsreformen mv. Drøftelser om undervisningens 
dag fandt sted. 

 

Ad 6) Maria Munnecke redegjorde for det videre arbejde med BA 2015 og 
BA-tilvalg 2015 studieordningerne. De fleste fag har indsendt deres udkast 
til nye studieordninger. Maria Munnecke påtænker at lave oversigter over de 
nye studieordninger, udformet så der fås et overblik over eksamensformer 
og studieforløb samt ændringer i forhold til den pågældende BA 2010-
studieordning. 

Der er 21 centralt-fags-studieordninger,  igen skal skrives sammen i et antal 
paraplystudieordninger. CNA-fagenes paraplystudieordning har opnået 
særlig tilladelse til at blive brudt op i to paraplystudieordninger, en for 
Mellemøstens oldtidssprog og -kultur og en for Mellemøstens moderne sprog 
og samfund, idet de to studieordninger ingen elementer (undtagen ToRS 
fællesfag) har tilfælles). Et eksamenskatalog, som det foreløbigt (lidt 
misvisende) kaldes, indeholdende udfyldende bestemmelser vedr. især 
pensum-bestemmelser, der ikke fremover må lægges i selve 
studieordningen, vil formodentlig skulle udarbejdes i tillæg til 
studieordningen. Drøftelser fandt sted om emnet og den om den videre 
proces. Nogle studieordninger lå på tidspunktet for studienævnsmødets 
afholdelse tilstrækkeligt færdige fra fagenes side, til at studienævnet kan 
påbegynde behandlingen af dem. Det drejer sig om Moderne Indien og 
Sydasienstudier, Eskimologi og andre. 

Studienævnet vedtog at holde et ekstraordinært møde om et antal BA 2015 
studieordninger onsdag d. 7. maj 2014 kl. 10:00 til 12:00 i lokale 10.3.28 
samt yderligere et antal ekstraordinære møder på efterfølgende onsdage i 
ulige uger i tidsrumme 10:00 til 12:00. 

Maria Munnecke vil rundsende et passende antal udkast til studieordninger 
til behandling på dette og de efterfølgende ekstraordinære møder. 

Margaret Mehl anførte at sammenskrivningen af Asien-studieordningerne til 
Asienstudier-paraplystudieordningen er et stort og kompliceret arbejde, som 



 

SIDE 5 AF 5 ikke bør overlades til en studentermedhjælper men at der bør udpeges en der 
er kvalificeret til sekretærarbejde med store og komplekse dokumenter til at 
gøre arbejdet. 

 

Ad 7) Emnet undervisningsevaluering blev behandlet. Der blev nedsat et 
undervisningsevalueringsudvalg vedr. forårssemesteret 2014, bestående af 
MW, UP, Sally Frydenlund og yderligere en studerende som Sally 
Frydenlund vil udpege. 


