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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  3. OKTOBER 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 3. 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), Marianne Plougmann (studenterstudievejleder 
for Asienstudier, observatør) 
 
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. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 



 

SIDE 2 AF 6 3) Vedtagelse af ændringer i 2010-studieordningen for Øst- og 
Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i 
Grækenlandstudier. 

4) Udpegelse af 2 studenter- og 2 VIP-repræsentanter til en 
brugergruppe mhp. bestykning og indretningen af 
undervisningslokalerne på KUA2. 

5) Orientering om rettelser af fagbeskrivelser for alle ToRS-fag på 
studier.ku.dk. 

6) Studerendes skriftlighed. 
7) Studienævnets henvendelse om at få ændret oplysninger på en 

hjemmeside om hvem der kan vejlede i genindskrivningsreglerne. 
8) Diverse forhold på Arabisk 
9) Evt. godkendelse af diverse studieordningsændringer. 
10) Vedtagelse af evt. aflysning af studienævnsmøde i uge 42 ons. d. 17. 

okt. 
11) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 19. september 2012 blev 
godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at det snart er tid til midtvejsevalueringer, hvilket UP 
og Thea Björklund Larsen vil udsende meddelelse om i ToRSnyt 
henholdsvis ToRS Studnyt  på vegne af evalueringsudvalget. 

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

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at der snart er valg af 
studenterrepræsentanter til studienævnet, at fristen for angivelse af 
valgansvarlig i den forbindelse er d. 3. oktober 2012 og at det kan være en 
mulighed for de siddende studenterrepræsentanter i studienævnet at rette 
henvendelse til fagråd og evt. andetsteds i den forbindelse. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at der var blevet afholdt nogle ACE-panelbesøg. 
Disse havde hver især deltagelse af ACE, en relevant kernefaglig ekspert 
(som typisk er en svensker eller en nordmand da vedkommende skal kunne 
læse dansk), studenterrepræsentanter og relevante personer ansat på ToRS. 

Panelbesøget vedr. Arabisk vurderes at være forløbet nogenlunde, og ACE 



 

SIDE 3 AF 6 kommenterede positivt på hvor engagerede de studerende er hvilket de har 
gjort ved flere lejligheder. Panelbesøget vedr. Tyrkisk vurderes ikke at være 
gået helt så godt, da der blev anført mangel på tyrkisk-filologisk fokus og 
faglige kræfter på faget, hvilket evt. vil føre til (som forgæves foreslået af 
ToRS tidligere) at faget skifter navn på et tidspunkt i fremtiden, så der 
kommer bedre overensstemmelse mellem navnet på faget og dets mere 
moderne og samfundsrelaterede indhold, og således at det i mindre grad 
signaleres at det filologiske element (og evt. også det lingvistiske) er i 
højsædet i uddannelsen, uden at evt. interesserede studerende dog fratages 
muligheden for selv at sætte det her hvis de måtte ønske det. ACE-besøget 
vedr. Hebraisk vurderes at være gået godt, ligeledes med ACE-besøget vedr. 
Persisk.  

 

Ad 3) Pia Johansen redegjorde for hvorledes det er blevet fundet nødvendigt 
at tilpasse BA 2010-studieordningen med centralt fag i Grækenlandsstudier 
til de øvrige centrale fag i samme Øst- og Sydøsteuropastudier-
studieordning, bl.a. fordi frafaldet har været højt i starten af BA-
uddannelsen, hvorfor det sproglige niveau på en række studieelementer er 
blevet tilpasset så niveauet svarer til de øvrige fag indenfor Øst- og Sydøst-
europastudier. Herudover har det været ønsket at foretage forskellige koor-
dineringer, det filologiske fokus er søgt understøttet af kommunikative ele-
menter som en integreret del af også realiakursers indhold om f.eks. sam-
fundsforhold, og pensumkrav er i nogle tilfælde skruet op og eksamensfor-
mer er blevet ændret. 

Drøftelser fandt sted, bl.a. omhandlende generelle udviklinger indenfor 
sprogkrav og sprogniveau, hvorvidt de sproglige uddannelser generelt set er 
blevet dårligere eller bare anderledes, hvordan forskellen mellem de passive 
og de aktive sprogkundskaber hos de studerede har været for stor med det 
tidligere fokus, hvilken indflydelse det har på de færdiguddannedes kompe-
tencer og hvorledes aftagerne ser på disse ændringer. Der vil evt. blive rettet 
henvendelse til aftagerpanelet, mhp. klarlæggelse af dettes syn på det æn-
drede fokus på uddannelsen. Drøftelser om brug af hjælpemidler og 
spørgsmål om formuleringer vedr. forbud mod interpersonel kontakt ved ek-
samen fandt også sted. Studienævnet vedtog ændringerne. 

 

Ad 4) UP redegjorde for at der allerede var blevet holdt et møde i fakultetets 
brugergruppe mhp. bestykning og indretningen af undervisningslokalerne på 
KUA2. Mødet var blevet indkaldt med meget kort varsel, havde fundet sted 
ons. d. 3. okt. 2012 kl. 9:00 og fra ToRS deltog UP og Thea Björklund 
Larsen. På mødet blev det afsløret at undervisningslokalerne på KUA2 vil 
blive bestykket med tavle, kridt, projektor, borde, stole og ikke meget andet. 



 

SIDE 4 AF 6 Der bliver ikke elektronisk tavle, whiteboard eller lignende, men der bliver 
en projekter i alle undervisningslokaler på KUA2, men ingen fast tilkoblet 
computer. Der var på mødet 3 sæt stole og borde at vælge imellem, 2 af dem 
blev fravalgt af forskellige årsager, og der blev valgt et kedeligt men stabilt 
bord med tilhørende ikke-justerbar stol der blev fundet nogenlunde velegnet 
til at sidde på, især for personer med lange eller mellemlange ben. Til 
videnscenteret blev et højt pult-agtigt møbel anbefalet til anvendelse og det 
blev oplyst at der vil være strømstik mange steder. 

MW oplyste at der vil være nogle undervisningslokaler på KUA2 som ToRS 
får råderet over, og disse vil instituttet forsøge at få bestykket med en 
permanent og fastinstalleret computer, ”pad” eller anden elektronisk 
anordning, der vil gøre det muligt for underviseren kun at medbringe en 
USB-stick/huskefugl (og altså ikke en computer) hvorpå der ligger en 
powerpoint-præsentation og herefter indføre denne USB-stick/huskefugl et 
relevant sted, hvorefter præsentationen projiceres op uden for meget besvær.  

Der vil evt. blive afholdt yderligere et møde i brugergruppen og Sara Claudi 
Tangø indtrådte, i tillæg til UP og Thea Björklund Larsen, som ToRS-
repræsentant i denne brugergruppe. Herudover er der mulighed for at 
yderligere en VIP kan indtræde, hvilket fx kan ske i forbindelse med 
indkaldelsen til dette næste møde. 

 

Ad 5) MW redgjorde for hvorledes der til de fagansvarlige er rundsendt 
besked om at de hver især kan indmelde opdateringer vedr. hjemmesiderne 
for deres respektive ToRS-fag på siden studier.ku.dk  

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes der ligger to dokumenter med forslag 
vedr. studerendes skiftlighed, udarbejdet af henholdsvis Leon Bentkowski 
og Jonas A. Juhlin. Drøftelser fandt sted, hvorunder det blev anført at 
formålet er at forbedre de studerendes skriftlighed på en måde der ikke 
slider underviserne op. Forskellige pilotprojekter blev forestillet, 
spørgsmålet om ressourcer blev rejst, spørgsmål om normer herunder evt. 
specifikke øvelsesopgavenormer og normer vedr. løbende opgaver for 
sproglærerne blev drøftet. Andre berørte emner var muligheden for at få en 
samlet bedømmelse for fx 3 opgaver, muligheden for at ældre studerende 
kan fungere som tutorer og lignende, koblingen til relevante 
forskningsprojekter fx via praktikforløb, vigtigheden af at øve sig ved at 
skrive mange opgaver i løbet af studietiden, muligheden for at etablere et 
overblik for de respektive ToRS-fag over hvor mange opgaver færdige 
kandidater fra de respektive fag har skrevet, det forhold at skriftlige 
præsenseksaminer på universitetet er dyrere end mundtlige og på vej ud af 
mange studieordninger og hvilken rolle det evt. spiller, hvorvidt der er mere 



 

SIDE 5 AF 6 arbejde i at rette to opgaver på 5 sider end en på 10 sider. Det blev også 
anført at i fx England og Tyskland har man mange ”teaching assistants”, 
tutorer eller andre typer assistenter ansat som står for store dele af rette og 
feedback-arbejdet. 

UP vil på studienævnets vegne skrive et brev ud til fagene vedr. mængden 
af opgaver på hvert fag, mens et eller flere andre papir efterfølgende, når 
denne undersøgelses resultater foreligger, kan udarbejdes indeholdende 
generelle opfordringer til at sætte fokus på emnet, beskrivelser af forskellige 
mulige pilotprojekter, opfordringer til at fagene fremkommer med forslag til 
pilotprojekter og andre relevante forhold.  

Et brownbag-møde om emnet med Sally Mitchell vil også blive holdt d. 9. 
okt. ved frokosttid. 

 

Ad 7) Alex Tonnesen redegjorde for hvorledes der til fakultetet er oversendt 
anmodning fra studienævnet og studievejledningen på ToRS om at 
udskiftning af den nuværende tekst nederst på hjemmesiden  

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/genindskrivning/ bør ændres til 
denne tekst: ”Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte studievejledningen på dit institut. Da reglerne 
omkring genindskrivning er komplicerede og evt. vil ændre sig i fremtiden, 
vil det ofte ikke være muligt for studievejledningen at skabe klarhed for dig, 
især ikke hvis det drejer sig om muligheden for genindskrivning på et 
tidspunkt ude i fremtiden. I de tilfælde må du søge, nu eller på det relevante 
tidspunkt, hvorefter du vil erfare om du bliver genindskrevet eller ej.”. 

 

Ad 8) Jonas A. Juhlin redegjorde for hvorledes nogle studerende har 
udarbejdet en skrivelse om nogle forhold på Arabisk som de ønsker 
forbedret og udviklet, en skrivelse som de har sendt til MW som har givet 
dem svar. MW oplyste i tillæg hertil, at der er brug for mere konkrete 
oplysninger i forbindelse med nogle af punkterne inden der kan foranstaltes 
evt. relevante møder med de pågældende undervisere. Punkterne i skrivelsen 
er forskellige og langt fra alle kan eller skal behandles af studienævnet. 
Nogle af dem hører dog ind under studienævnet f.eks. ønske om at en anden 
vægtning mellem litteraturfag og øvrige fag. Her vil faglige drøftelser i 
fagmiljøet på Arabisk, med inddragelse af de studerende, være oplagte at 
foretage, hvilket evt. kan føre til forslag om studieordningsændringer eller 
lignende på sigt, og UP og Jonas A. Juhlin vil gå videre med 
foranstaltningen af sådanne faglige drøftelser på faget. 

Herudover er der andre punkter i skrivelsen der nærmere har karakter af 
spørgsmål om almindelig orden og uorden, punkter der alle egner sig bedre 



 

SIDE 6 AF 6 til behandling i anden regi, i det omfang yderligere behandling skal finde 
sted.  

 

Ad 9) UP redegjorde for at der ikke havde vist sig behov for at foretage 
flere godkendelser af studieordningsændringer og ingen bilag indeholdende 
studieordningsændringer til godkendelse var blevet eftersendt til mødet. 

 

Ad 10) Mødet i uge 42 d. 17. okt. 2012 blev aflyst.  

 

Ad 11) Intet. 


