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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  31. OKTOBER 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 11:30 til 13:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), 
Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Thea Björklund Larsen (Studerende, 
Østeuropa, næstformand), Sara Claudi Tangø (Studerende, Øvrige fag), Jo-
nas A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, Religion), 
Alex K. Tonnesen (sekretær), Ditte Kvist (studenterstudievejleder for CNA, 
observatør), Morten Tang (fra Det Humanistiske Fakultets Uddannelsesad-
ministration, observatør, til stede under punkt 8) 
 
Fraværende: Kåre Skinnebach (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 



 

SIDE 2 AF 5 c. Studieleder Morten Warmind (MW) 
3) Orientering om rettelser i studieordningen Mellemøstens sprog og 

samfund BA 2010 med tilføjelser af Centralasien og 
Afganistanstudier som valgfag under persisk. 

4) Orientering om tilvalgsuddannelsers videre skæbne. 
5) Censorberetning, komparative kulturstudier, minoritetsstudier, 

tværkulturelle studier (alle KU) og kultur og sprogmødestudier 
(RUC), 2011-2012. 

6) De studerendes skriftlighed, fortsatte drøftelser. 
7) Komparative kulturstudiers rapport over sommereksamen 2012. 
8) Orientering fra fakultetet v/Morten Tang om ToRS-studerendes 

tilmelding til undervisning i den ordinære tilmeldingsperiode. 
9) Notat vedr. ændringer i BA-studieordningen for Grækenlandstudier. 
10) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 3. oktober 2012 var ikke blevet 
eftersendt og dets godkendelse blev derfor udskudt til mødet d. 14. nov. 
2012. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun har arrangeret et møde om Skype-eksaminer, 
med deltagelse af nogle TAP’ere. Det er en eksamensafholdelsesform i 
nogen vækst, og den rejser en række spørgsmål, fx om hvem der har 
ansvaret hvis teknikken ikke virker osv., om udgifterne til ekstern censur 
evt. på sigt kan nedsættes ad denne vej m.fl. Det er ikke planen at det skal 
blive en rettighed som man som studerende kan gøre krav på, da det er en 
særlig mulighed studienævnet kan åbne i visse bestemte tilfælde, hvis alle 
betingelser er opfyldt. 

UP meddelte endvidere at vedrørende Åbent Universitet så har det nedsatte 
udvalg lavet et stort stykke arbejde, men dette er nu afsluttet og siden har 
der været nogen tavshed. Dog tegner det til at ÅU på institutniveau vil 
fortsatte mere eller mindre som nu. Der vil blive slået en stilling op på 
fakultetet som områdeleder for Åbent Universitet og måske mere. Det 
fremkom under drøftelser at der rundt på fakultetets forskellige institutter er 
hørt om ganske blandende erfaringer med hvor godt Åbent Universitet-
administrationen opleves at fungere for øjeblikket, og hvor godt ÅU i det 
hele taget opleves at fungere, og det viser sig at ToRS er et af de institutter 
der tjener mindst på ÅU. 

MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 
postmødeafgjorte sager, herunder omkring dispensationer vedr. eksamen. 



 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.b.) Ingen nævnsmedlemmer meddelte noget. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at akkrediteringen stadig er i gang af Persisk, 
Tyrkisk, Hebraisk og Arabisk på både BA- og KA-niveau, dvs. i alt 8 
uddannelser. I den forbindelse spørges der nu fra ACE: Har studienævnet 
implementeret noget på baggrund af input fra aftagerpanelet eller andre 
aftagere, udover hvad der er afrapporteret til ACE heromkring allerede? 
MW modtager henvendelser i den forbindelse.  

MW meddelte endvidere at det ser ud til at der bliver fredsvalg til VIP-
repræsentantpladserne i studienævnet, at alle kandidat- og stillerlister synes 
at være blevet behørigt afleveret. Det har vist sig at valglisterne over de 
stemmeberettigede VIP’ere indenfor de respektive repræsentationsområder 
er stærkt fejlbehæftede, men at dette ikke spiller nogen rolle, så længe der 
ikke bliver kampvalg. Alle siddende VIP-repræsentanter i studienævnet har 
valgt at genopstille. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes der i studieordningen Mellemøstens 
sprog og samfund BA 2010, nu er indføjet studieelementer om Centralasien 
og Afganistanstudier som valgfag under Persisk, og at disse studieelementer 
også vil indgå i Kinastudiers bachelortilvalgsstudieordning. Det blev anført 
at det evt. kan overvejes at indføje studieelementerne i endnu flere relevante 
studieordninger. Studienævnet geneftergodkendte disse allerede godkendte 
ændringer. 

 

Ad 4) MW redegjorde for hvorledes det fra centralt hold for kort tid siden 
blev anført at tilvalgsstudier der ikke er tilknyttet et akkrediteret centralt 
fag/grundfag, det vil for ToRS’ vedkommende sige Minoritetsstudier og 
Komparative kulturstudier, ikke længere var tilladt. Det har dog 
efterfølgende vist sig at fordi man nu er på vej til at overgå til 
institutionsakkreditering, frem for fag- og uddannelsesakkreditering, som 
nu,  er faren evt. drevet over, da det så bliver Københavns Universitet selv 
der bestemmer hvilke tilvalgsuddannelser det udbyder. 

Drøftelser om emnet fandt sted, hvorunder der bl.a. blev rejst spørgsmål om 
hvorvidt der er risiko for problemer for normale tilvalgsmoduler, der er 
knyttet til et normalt akkrediteret centralt fag/grundfag underkendes, hvis de 
indeholder særegne studieelementer som ikke er at finde i det centrale 
fags/grundfags-B studieordning, hvilket fx er tilfældet på Arabisk og på 
andre fag.  



 

SIDE 4 AF 5  

Ad 5) Censorberetningen blev drøftet, og det blev noteret at der er ganske 
stor forskel på hvorledes de forskellige censorkorps opererer. Lars Højer 
anførte at han havde bidt mærke i at det i censorberetningen foreslås at 
censorkorpset deles op i to, som skal dække henholdsvis KU og RUC, fordi 
forskellene mellem fagene vurderes som værende for store. MW anførte at 
det vil være uheldigt at institutionsopdele censorkorpset mellem RUC og 
KU, da det skaber en tryghed at korpset deles af komparative kulturstudier, 
minoritetsstudier, tværkulturelle studier (alle KU) og kultur og 
sprogmødestudier (RUC). Evt. vil det være en fordel at afvente fremtidig 
erfaringsindhentning over et eller flere kommende semestre, før der tages 
stilling til dette censorkorps’ fremtidige strukturering. MW vil evt. rette 
relevante henvendelser i den forbindelse i sin egenskab af studieleder. 

 

Ad 6) UP redegjorde for et seminar med Sally Mitchell hvor 
studienævnsmedlemmerne Lars Højer, Margaret Mehl og Morten Warmind 
deltog. Materiale fra dette er blevet rundsendt. Drøftelser fandt sted, hvor 
det bl.a. blev nævnt at det rundsendte materiale fra præsentationen på 
seminaret var inspirerende og indeholdt gode forslag, at de kan være svære 
at implementere, at der er tale om en høj grad af frivillighed fra 
undervisernes side da de selv tilrettelægger deres undervisning og at det 
således er vigtigt at skabe holdningsændringer og en bevidsthed om 
emnerne i bred forstand. Et forslag der fremkom var afholdelsen af en 
skrivedag for alle undervisere, hvorved de får mulighed for på struktureret 
facon selv at reflektere over deres anvendte praksisser til højnelse af de 
studerendes skriftlighed. 

UP vil gå videre med  undersøgelse af status og forhold på de respektive 
fag, , mens Jonas A. Juhlin evt. vil udarbejde et forslag til nye måder at 
bruge hjælpelærere/studenterundervisere på på Arabisk, da det på ToRS 
måske kun er på Nærorientalsk arkæologi at hjælpelærere bruges til andet 
og mere end basal sprogindlæring. Margaret Mehl er endvidere i færd med 
at etablere en kreds af undervisere der også arbejder videre med emnet, som 
hun evt. vil håndplukke medlemmer til og evt. efterfølgende rundsende 
invitation til deltagelse i. 

 

Ad 7) Lars Højer redegjorde for den rundsendte rapport, der bl.a. udarbejdes 
fordi det er blevet oplevet i nogle semestre, at der er diskrepans mellem 
fagets egen opgørelse over STÅ-produktionen og den officielle. Andre fag 
udarbejder ikke en sådan, og komparative kulturstudier vil overveje om det 
vil fortsætte med at redegøre for disse punkter. 



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 8) Punktets behandling fandt kronologisk set sted mellem punkterne 2.c. 
og 3. Morten Tang kom til stede under punktet og redegjorde for at det i 
sidste undervisningstilmeldingsperiode forholdt sig sådan at ToRS skilte sig 
ud, således at 2/3 af de studerende først tilmeldte sig i 
eftertilmeldingsperioden, mens det på andre institutter er 1/3. 

Drøftelser fandt sted, hvor det blev anført at der evt. skal gøres noget ekstra 
på ToRS for at informere de studerende om den ordinære 
undervisningstilmeldingsperiodes eksistens og rette anvendelse, herunder 
formålet med undervisningstilmelding (bl.a. ressource- og skema- og 
lokaleplanlægning). Fra næste undervisningstilmeldingsperiode er der 
tilmelding til alle kurser, også kandidatniveaukurser. De særlige forhold på 
ToRS hænger evt. sammen med at der, bortset fra enkelte kurser, altid er 
plads nok på alle kurser på ToRS, og med at det generelt synes svært at 
sprede information på ToRS. Den 15. november 2012 åbner 
undervisningstilmeldingsperioden vedr. forårssemesteret 2013 og det vil evt. 
blive sådan at man ikke kan komme ind i det relevante Absalon-grupperum, 
hvis man ikke er undervisningstilmeldt. 

Morten Tang har udarbejdet et dokument om emnet, som han vil fremsende 
til Alex Tonnesen, som vil udsende det til orientering med næste 
studienævnsmødeindkaldelse. 

 

Ad 9) Pia Johansen redegjorde for det rundsendte notat, omhandlende 
baggrunden for de stedfundne studieordningsændringer. 

 

Ad 10) UP spurgte til rammerne for kursussamarbejde med andre 
universiteter eller fakulteter udenfor fakultetet. Morten Warmind svarede at 
så længe vi fik vores del af stå´ene er der intet i vejen for et sådant 
samarbejde.  


