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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  3. NOVEMBER 2014 

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

 

Møde afholdt: Mandag d. 3. november 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Lars Højer (VIP-
Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Niklas Minana (Studeren-
de, Asienstudier), Bastian Friborg (Studerende, Religion, vikarierende næst-
formand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Sophus U. S. 
Helle (Studerende, Mellemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), 
Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, observatør), Annika 
Hvithamar (kommende studieleder, observatør), Helen Feyzi (studenterstu-
dievejleder, observatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Det videre forløb vedr. BA 2015-studieordningerne. 
4) Ny KA-tilvalgsstudieordning i Centraleuropæiske studier (Visegrád-

landene). 
5) Undervisningsevaluering. 
6) Studiestartsprøven. 
7) Opsamling på tvangsmerit E14 (startmerit). 
8) Samarbejde på tværs af institutter og evt. repræsentationsproblemer. 
9) ”Skæve meritter” og supplerende fagelementer. 
10) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 
11) Studiefremdriftsreformen: Framelding af fag og prøver 
12) Dimensioneringsudspillet. 
13) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 20. okt. 2014 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at der er blevet afholdt et møde vedr. de studerendes 
lokaleforhold på ToRS, særligt set i lyset af den pågående ombygning af 
bygning af 10. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte ikke noget under punktet. 

MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 
postmødeafgjorte sager, samt at sagsbehandlingen af en række 
meritoverførselssager og sager vedr. forhåndsgodkendelse af 
meritoverførsel vil overgå til behandling af Annemarie Hede-Andersen for 
den administrative dels vedkommende. 

 

Ad 2.b.) Jesper Nyeng meddelte at han af indtil flere personer fra pressen 
var blevet informeret om at de havde henvendt sig til ToRS vedr. 
dimensioneringsudspillet, man da de ikke havde kunnet opnå præcise tal 
over konsekvenserne, var de ikke gået videre med historien. 

Lars Højer meddelte at han havde deltaget i et møde hvor KA-uddannelsen 
”Advanced Migration Studies” var blevet omtalt. Der var undren over at 
denne studieordning måske ikke har et 30 ECTS tilvalg i deres KA-
uddannelse, som alle andre KA-uddannelser på fakultetet har, da de måske 



 

SIDE 3 AF 5 kun har valgfag samt et mobilitetsvindue i deres 120 ECTS. Drøftelser fandt 
sted om emnet. 

Ulla Prien går videre med sagen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der er sket det beklagelige at 
censorformandskabet for Nærorientalsk arkæologi har måttet vente lang tid 
på svar på nogle spørgsmål de rejste i en censorformandskabsrapport. Det 
drejer sig bl.a. om sprogkundskaber, hvor det findes at der stilles for store 
krav til de studerendes engelskkundskaber, hvilket hænger sammen med at 
eksaminatorerne på Nærorientalsk arkæologi i vid udstrækning er 
engelsktalende. MW vil afsende en mail med dokumenter om emnet til 
studienævnets medlemmer. 

MW meddelte endvidere at Balkanstudier skal akkrediteres og efterfølgende 
skal Russisk. Der vil blive afholdt panelmøder i den forbindelse. 

 

Ad 3) Maria Munnecke redegjorde for hvorledes de indleverede BA 2015-
studieordninger er begyndt at komme tilbage fra fakultetet. En del 
indvendinger bunder i at der blev offentliggjort en ny skabelon for 
studieordninger umiddelbart før ToRS’ BA 2015-studieordninger skulle 
indleveres. Disse er udformet i den gamle skabelon. De generelle 
indvendinger handler om at kompetencebeskrivelserne er for lange, og 
derudover bedes studienævnet tage stilling til hvorledes og med hvilken 
vægt resumé, samt stave- og formuleringsevner indgår i bedømmelsen af 
bachelorprojekter og specialer. Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke 
forskellige formuleringer blev foreslået og konsekvensvurderet. 

Studienævnet vedtog formuleringen: ”Resuméet indgår i bedømmelsen med 
5 %” samt formuleringen: ”Den studerendes  stave- og formuleringsevne 
indgår i den samlede bedømmelse med 10%”. 

Disse bestemmelser anvendes fremover i studieordninger, når de revideres 
eller der udarbejdes nye. 

Maria Munnecke redegjorde endvidere for at hvor der anvendes 
formuleringen ”dansk eller engelsk” under eksamensformsbestemmelserne 
så skal det præcisereres hvem der afgør om det konkret bliver dansk eller 
engelsk som anvendes til fx mundtlig eksamen og som sprog i 
hjemmeopgaver mv. Drøftelser fandt sted under hvilke det blev nævnt at det 
bør være den studerendes eget frie valg at skrive på enten dansk eller 
engelsk, hvordan det forholder sig når eksaminator kun taler engelsk, ikke 
dansk, hvorledes eksamen evt. skal eller kan foregå på 
undervisningssproget, samt vedr. hvorvidt der eksisterer en ret til at blive 
eksamineret på dansk og/eller en pligt til at aflægge eksamen på det sprog 



 

SIDE 4 AF 5 undervisningen har fundet sted på, fx engelsk. 

 

Ad 4) Annika Hvithamar redegjorde for det rundsendte ”Curriculum for the 
elective at Master’s level in Central European Studies (V4: Czech Republic, 
Hungary, Poland, Slovakia), The 2015 curriculum”. Der er tale om en 
kandidattilvalgsuddannelse på 30 ECTS samt et frivilligt 15 ECTS 
praktikmodul. Det afventer stadig nærmere afklaring hvor de studerende 
skal rekrutteres fra og hvem der præcist skal undervise, en relevant person 
vil dog evt. forefindes. Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det 
blev nævnt at uddannelsen har været under planlægning længe, at den 
knytter an til en ansøgning der skal indgives til en fond med tilknytning til 
Visegradlandende, at der evt. er sammenhæng med at et antal lignende 
uddannelser på Aarhus Universitet er blevet lukket, og at det ikke bør blive 
en ny ekstra-udgift for ToRS i form af ansættelse af en VIP’er der skal 
varetage undervisning og vejledning på uddannelsen mv. 

Endvidere blev at antal yderligere spørgsmål drøftet, herunder hvorvidt 
studieordningen evt. kan vedtages uden at det fører omkostninger med sig, 
dvs. uden at der af den grund foreløbigt kan eller skal udbydes undervisning 
i de indeholdte studieelementer, omfanget af administrative og 
ledelsesmæssige ressourcer der under alle omstændigheder vil gå til 
etableringen af denne uddannelse, hvilken anknytning der er til 
dimensioneringsudspillet og hvordan det kan berettiges at der øjensynligt 
skal oprettes et nyt småfag, når nogle af de allerede eksisterende småfag 
under Øst- og Sydøsteuropa-repræsentationsområdet oplever sig 
lukningstruede i et omfang, og hvorvidt der er tale om et led i en glidning 
fra fag til fagligheder, som nogle frygter, samt andre spørgsmål. 

Studienævnet vedtog studieordningen, herunder afskaffelse af den aktive 
undervisningsdeltagelse på første studieelement ”Political Developments in 
a Historical Perspective”. 

Studienævnet vedtog endvidere studieordningen under den forudsætning at 
uddannelsen skal være udgiftsneutral i forhold til ToRS’ foreliggende 
bemandingsplan, og at det er en forudsætning at der tilføres yderligere et 
årsværk til ToRS til bemanding i forbindelse med uddannelsen, da de ikke 
forefindes i tilstrækkelig grad i forvejen. 

Studienævnet vedtog endvidere i den forbindelse at udtrykke bekymring over 
at der oprettes nye uddannelser i en tid hvor de allerede eksisterende er 
lukningstruede. 

  

Ad 5) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 



 

SIDE 5 AF 5 Ad 6) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 7) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 8) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 9) Punktet blev drøftet tidligere på mødet 

 

Ad 10) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 11) Punktet blev sat på efterfølgende møde. 

 

Ad 12) UP redegjorde for at der er opstået bekymring for at fag på ToRS vil 
blive nedlagt, til fordel for det der kaldes ”fagligheder”, evt. under 
overskriften ”en fælles indgang til fælles studieordninger.” Det frygtes i den 
forbindelse at adskillige af ToRS’ mange sprogbaserede områdestudier er i 
fare for at ophøre som egentlige selvstændige fag, og at der ikke vil blive 
råd til den mængde sprogundervisning (herunder propædeutik) på de 
respektive fag, som der hidtil har været, og som er en af de væsentligste 
styrker ved mange af ToRS’ fag, når optaget måske skæres drastisk ned og 
småfagsmidlerne måske falder bort. Drøftelser fandt sted om emnet, 
herunder bl.a. vedr. det forhold at der øjensynligt er uklarhed om de præcise 
konsekvenser af dimensioneringsudspillet. Et udkast til brev til dekanen 
indeholdende afklarende spørgsmål mv. blev drøftet i den forbindelse. 

Studienævnet vedtog det foreliggende udkast til brev til dekanen, til 
nærmere afpudsning og afsendelse af vikarierende næstformand Bastian 
Friborg. 

 

Ad 13) Studienævnet vedtog at holde et ekstraordinært møde mandag d. 10. 
nov. 2014 kl. 11:00 til 12:30. 


