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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  3. APRIL 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 3. april 2013 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 487  

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), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Björklund Larsen 
(Studerende, Østeuropa, næstformand), Christian Lykke (Studerende, 
Asien), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Ida Hollænder 
Schousboe (Studerende, Religion, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: Sari Saadi (Studerende, Religion), Jonas A. Juhlin 
(Studerende, Mellemøsten) 

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) De nye bestemmelser vedr. udpegelse af studenterrepræsentanter til 
ansættelsesudvalg mv. ved en række VIP-ansættelser. 

4) Fortsatte drøftelser om hvorvidt der skal bedømmes ”ikke-bestået” 
eller ”udeblevet” i visse tilfælde ved visse eksaminer og om hvorvidt 
der skal udarbejdes et katalog herover. 

5) Fortsatte drøftelser om 12-timers-undervisnings-ugen nu og i 
fremtiden. 

6) Evt. 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referater af ordinære møder afholdt d. 6. marts 2013 og d. 20. 
marts 2013 blev godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at eksamensplanlægning synes vel i proces og at den 
nye institutadministrator Niki Corfixsen er tiltrådt d. 3. april 2013. 

MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 
postmødeafgjorte sager, herunder en sag fra Hebraisk vedr. pensumforhold. 

 

Ad 2.b.) Leon Bentkowski meddelte at han sandsynligvis har fundet en 
suppleant. 

Pia Johansen meddelte at der synes at være en systemfejl i Åbent 
Universitets udbud på nettet, vedr. studieåret 2013/2014 (jf. linket på denne 
side: http://aabentuniversitet.hum.ku.dk/kurser2013-2014/), da et bestemt 
kursus på Grækenlandsstudier ikke umiddelbart kan findes på nettet. Også 
på Tibetologi og evt. andre fag, og i andre sammenhænge, synes der at være 
problemer med annonceringen på Åbent Universitet. Drøftelser om ÅU 
fandt sted, bl.a. omhandlende hvorvidt det vil være muligt at trække 
administrationen af ÅU ud på institutterne i et omfang, hvor det måske kan 
tænkes at især de små fag vil have gavn af heraf. Studienævnet vedtog at 
lade UP vil gå videre med emnet, herunder evt. med en relevant meddelelse 
i ToRSnyt. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at i sagen vedr. høringen om tenure-track-forslaget, 
så blev der udarbejdet et fælles høringssvar fra instituttet, hvorfor 
studienævnet ikke udarbejde sit eget. 

MW meddelte endvidere at det på KUnet er blevet offentliggjort at 
vicedirektør for uddannelse, Hanne Harmsen, har valgt at fratræde sin 
stilling med udgangen af april måned. 



 

SIDE 3 AF 4 MW meddelte at Annika Hvithamar er ansat som lektor i 
kristendomskundskab på Religionsvidenskab. 

MW meddelte at der søges afholdt flere møder i studielederkredsen. 

MW meddelte endvidere at der arbejdes på udarbejdelsen af opgørelser over 
arbejdsbelastninger for studerende i forbindelse med indførslen af Arcanic.   

MW meddelte at der på et ikke-navngivet fag på ToRS af fagets studerende 
er rejst spørgsmål om arbejdsbelastningen på et bestemt semester, som 
hævdes at være for høj, hvilket studienævnet vedtog at lade MW og UP 
holde møde med faget om. 

 

Ad 3) Drøftelser om de nye bestemmelser vedr. udpegelse af 
studenterrepræsentanter til ansættelsesudvalg mv. ved en række VIP-
ansættelser fandt sted. Det blev bl.a. drøftet hvilke procedurer der skal 
anvendes til at udpege disse studenterrepræsentanter i hvert enkelt 
ansættelsestilfælde, hvordan der kan nås ud til de studerende mv. 

Studienævnet vedtog at lade MW opklare hvornår der førstkommende gang 
er brug for en sådan studenterrepræsentant til et specifikt 
ansættelsesudvalg, samt evt. rundsende generel relevant meddelelse i 
ToRSStudnyt om emnet. 

 

Ad 4) Fortsatte drøftelser om hvorvidt der skal bedømmes ”ikke-bestået” 
eller ”udeblevet” i visse tilfælde ved visse eksaminer og om hvorvidt der 
skal udarbejdes et katalog herover fandt sted. Bl.a. blev det drøftet hvornår 
man kan tale om en påbegyndt eksamen, hvorvidt der kan og bør opstilles 
generelle regler der tilsiger at alle påbegyndte men ikke gennemførte 
eksaminer skal bedømmes ”ikke-bestået”, hvorvidt der kan og bør opstilles 
generelle regler der tilsiger at alle påbegyndte eksaminer der består af flere 
delelementer, hvor ikke alle delelementer er påbegyndt, skal bedømmes 
”udeblevet” samt andre emner i relation til bedømmelsen af eksaminer der 
består af flere forskellige delelementer, herunder forskellige former for aktiv 
undervisningsdeltagelse. Der blev også rejst spørgsmål om hvorvidt det 
forholder sig sådan at der i stadig højere grad fra studenterside spekuleres i 
at opnå ret til reeksaminer på baggrund af en minimal indsats ved den 
ordinære eksamen mv. Studienævnet vedtog at lade UP gå videre med 
udarbejdelsen af et udkast til en skrivelse om emnet, der evt. kan forelægges 
fakultet. Der kan til hende indmeldes relevante oplysninger. 

 

Ad 5) MW redegjorde for hvorledes en ny idé er poppet op, der vil kunne 
øge undervisningsmængden på en ikke særligt ressourcekrævende måde, 



 

SIDE 4 AF 4 nemlig at studerende fra ToRS følger relevant allerede eksisterende 
undervisning på fx SAXO og omvendt. Det forlyder at kravet om 12-timers-
undervisningsugen også vil gælde småfag. Drøftelser fandt sted, bl.a. om 
hvorvidt og evt. hvordan sam- og tværundervisning kan tilrettelægges på en 
fagligt relevant måde. MW vil udarbejde et skriftligt forslag/idékatalog. 

 

Ad 6) Margaret Mehl meddelte at der er opstået tvivl om nærmere 
bemandings- og frikøbsforhold i et tilfælde. 

 


