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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  4. DECEMBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 4. december 2013 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Kirsten Refsing (VIP-
Asienstudier, suppleant), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Syd-
østeuropa, næstformand), Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten), Sally 
Frydenlund (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Helen Feyzi (studievej-
leder, observatør), Ditte Damsgaard (studievejleder, observatør), Maria 
Munnecke (studieordningssekretær, observatør), Alex K. Tonnesen (sekre-
tær). 
 
Fraværende: Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Sari Saadi (Stude-
rende, Religion), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian 
Lykke (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

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

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 5 a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) ToRS fællesfag. 
4) Udkast til retningslinjer vedr. interview. 
5) Indledende drøftelser vedr. studieledelsens fremtidige struktur. 
6) Drøftelse af studienævnets holdning til 15 ECTS-studieelementer, 

frem for studieelementer af et lavere ECTS-omfang 
7) Studiefremdriftsreformen. 
8) Ekstra SU-klip for nævnsarbejde. 
9) Retningslinjer for holddispensationer opdateret. 
10) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 20. november 2013 blev 
godkendt med en ændring. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun har rundsendt korrespondance vedr. 
pensumbestemmelser, og at emnet vil blive sat på som punkt på et senere 
studienævnsmøde. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at de studerende tiltænker at afholde en blokade af 
KUA fredag d. 6. dec. 2013, der måske dog vil blive afblæst alt efter 
udfaldet et møde der holdes torsdag d. 5. dec. 2015. Udmeldingen fra ToRS 
til VIP’ere og TAP’ere er, at de bør holde sig orienteret om blokadens 
ikraftsættelse, og hvis det viser sig at der blokeres således at de ikke kan 
møde på arbejde på instituttet, så skal de ikke møde på arbejde på instituttet 
denne fredag. Der vil ikke blive ydet erstatningsundervisning. 

UP meddelte at hun er i færd med at udarbejde et årshjul for studienævnet, 
hvor hun har rundsendt et udkast, og hvor der kan sendes besked til hende 
om punkter der skal ind i dette årshjul. 

UP meddelte endvidere at et nyt VIP-skema til arbejdstidsregistrering er 
under udarbejdelse, og at eksamensplanlægningen er i proces, og foreløbige 
eksamensplaner er blevet udsendt for nogle fag. UP meddelte endelig at et 
lektorat på Arabisk synes endeligt besat. 

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



 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at hun har oplevet at mange 
studerende ikke ved hvad studenterrepræsentanterne i studienævnet laver og 
hvad studienævnet er for en instans. Drøftelser fandt sted om emnet, 
herunder vedr. kendskabet til studienævnet hos de studerende i 
almindelighed, fagrådenes funktion og tilslutningen til dem, 
opreklameringstiltag og undervisernes involvering, pitstop-samtaler, 
studiemiljøforhold og andre beslægtede emner blev drøftet. 

Lars Højer meddelte at han havde været til endnu et møde i et udvalg der 
skal se på muligheden for at indføre optagelsessamtaler eller motiverede 
ansøgninger ved optag på kandidatuddannelser for ikke-retskravs-
bachelorer. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at ACE-akkreditering er under afvikling igen, d. 12. 
december 2013 afholdes der således yderligere et panelmøde på 
Koreastudier. Herudover er Islamiske studier og Tyrkisk KA under endelig 
akkreditering, og i foråret 2014 følger Russisk, Polsk og Balkanstudier der 
også skal akkrediteres. MW meddelte endvidere at han har fået en 
henvendelse vedr. fagrådslokaler, studentercafé og andre lokaleforhold for 
de studerende på ToRS, da de ønskes forbedret, om muligt. 

 

Ad 3) MW redegjorde for et runddelt notat vedr. forslag til ToRS fællesfags 
afvikling i forårssemesteret 2014, som han havde udarbejdet. Forskellige 
forslag har været i spil i løbet af udvalgets arbejdsproces, det forslag der 
forelå på tidspunktet for studienævnsmødets afholdelse, udarbejdet af MW, 
indebar anvendelse af hjælpelærere (kandidatstuderende) og der opereres 
med 6 intensive fællesdage med foredrag (måske med en underviser der 
kører alle 6 foredrag, måske med fællesforedrag af flere forskellige 
undervisere) og den regionale del af ToRS fællesfag tænkes indarbejdet 
enten hovedsageligt i slutningen af semesteret eller evt. i løbet af semesteret, 
og endelig tænkes der ikke umiddelbart indført tutorials, som ellers først 
foreslået. Drøftelser fandt sted om ToRS fællesfag, både vedr. afviklingen i 
forårssemesteret 2014 under de eksisterende studieordningsbestemmelser, 
og vedr. udformningen af nye bestemmelser for ToRS fællesfag i de nye BA 
2015-studieordninger. 

Studienævnet bemyndigede MW til at færdiggennemarbejde den skitserede 
afviklingsstruktur for ToRS fællesfag for forårssemesteret 2014, og få den 
endelig elektronisk godkendt pr. mail, og herefter implementeret hurtigst 
muligt. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Ad 4) UP redegjorde for det rundsendte udkast til retningslinjer vedr. brug 
af interviews. Studienævnet drøftede udkastet, bl.a. blev det nævnt at der 
evt. til udkastet kan tilføjes et samtykke-brev som studerende kan bruge 
overfor deres interviewofre. UP går videre med retningslinjerne og når de er 
færdige, vil de blive lagt på: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/  

 

Ad 5) UP redegjorde for at hun finder at den studieledelsesstruktur der har 
været i knap et år, med to studieledere, har fungeret godt og haft fordele, fx i 
forhold til udarbejdelsen af strukturer til gavn for den voksende gruppe af 
studieadjunkter, studielektorer og undervisningsadjunkt på ToRS, vedr. 
propædeutik-forhold og på andre områder. UP anførte på den baggrund, at 
hun finder at ordningen med to studieledere bør gøres permanent. MW 
anførte at han også finder at ordningen med to studieledere har virket 
ganske tilfredsstillende og bør videreføres som permanent ordning. 

 

Ad 6) UP redegjorde for at de vedtagne retningslinjer for de nye BA 2015-
studieordninger ikke indeholder en henstilling om at alle studieelementer 
bør have omfanget 15 ECTS. Hun mener dog det har stået i et tidligere 
udkast, men er faldet ud. Drøftelser fandt sted om emnet, herunder hvorvidt 
det vil være ønskeligt at indføje en sådan henstilling på dette tidspunkt, om 
hvilke administrative, strukturelle og planlægningsmæssige fordele 15-
ECTS-studieelementer besidder, i hvilke tilfælde 15 ECTS-studieelementer 
kan producere eller afværge logistiske problemer, samt i hvilke tilfælde 
studieelementer af mindre ECTS-omfang kan være fagligt ønskelige og evt. 
nødvendige.  

Studienævnet vedtog at undlade at indføje en egentlig henstilling 
heromkring i retningslinjerne, men fastholdt samtidig den position, at 15-
ECTS-studielementer har vist sig bredt anvendelige, og at de derfor bør 
optræde i BA 2015-studieordningerne, med mindre faglige hensyn tilsiger 
noget andet. 

  

Ad 7) MW redegjorde for den rundsendte forespørgsel fra 
Religionsvidenskabeligt fagråd, hvori det frygtes at propædeutikken vil give 
studiestrukturelle problemer efter fremdriftsreformens ikrafttrædelse, pga. 
den måde hvorpå den typisk placeres og afvikles på de fleste 
religionsvidenskabsstuderendes BA. Drøftelser fandt sted om emnet, 
herunder det forhold at det svært at spå om fremdriftsreformens endelige 
konsekvenser, da den ikke er vedtaget endnu. UP og MW vil afsende svar til 
Religionsvidenskabeligt fagråd.  



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 8) UP redegjorde for den rundsendte mail vedr. muligheden for at få 
ekstra SU-klip for nævnsarbejde, herunder studienævnsarbejde. 
Studienævnet fandt kravene urimeligt høje og svære eller umulige at leve op 
til for de studerende der sidder i studienævnet. MW vil overfor relevant 
instans kommentere den fremsendte vejledning, med henblik på at forsøge 
at få begrænset kravene til kunne får ekstra SU-klip, ned til et mere rimeligt 
niveau. 

 

Ad 9) UP redegjorde for de rundsendte opdaterede retningslinjer.  

 

Ad 10) Intet.  

 

 


