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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  5. FEBRUAR 2013 

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

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 11:15 til 12:45  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studieleder Morten Warmind  

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 (Stude-
rende, Østeuropa, næstformand), Sari Saadi (Studerende, Religion), Jonas 
A. Juhlin (Studerende, Mellemøsten), Ida Hollænder Schousboe (Studeren-
de, suppleant, Religion), Ditte Kvist (studenterstudievejleder for CNA, ob-
servatør) 
 
Fraværende: Christian Lykke (Studerende, Asien), Leon Bentkowski (Stu-
derende, Øvrige fag), Alex K. Tonnesen (sekretær) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Konstituering af det tiltrædende studienævn 
i. Valg af formand 

ii.  Valg af næstformand 
b. Godkendelse af dagsorden 
c. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 4 a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Fungerende studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Indstilling af studieleder for perioden 1. feb. 2013 til 31. jan. 2016 til 
dekanen. 

4) Opsamling på kurset i akademisk dansk på ToRS i efteråret 2012. 
5) Uddannelsernes image. 
6) Udsendelse af mødeindkaldelser i forårssemesteret 2013 og evt. 

flytning af postmødet. 
7) Evt. 

 
Ad 1.a.) Studienævnet var samlet første gang efter valget, for at konstituere 
sig. Under dekanatets gennemgang af APV'en var det kommet op, at 
dekanatet mente at der var behov for en styrkelse af studielederfunktionen 
på ToRS og havde foreslået to studieledere. MW og UP foreslog nævnet at 
indstille begge til studieledere, hvilket ville kræve en ny formand. 
Konstitueringen gik i stå, derved at forslaget om to studieledere ikke 
umiddelbart kunne tiltrædes. Man besluttede at vente to uger og 
rekonstituere sig evt. med to studieledere. Det blev vedtaget at fastlægge en 
mere gennemsigtig og involverende procedure for indstilling af studieledere.  

 
Ad 1.a.i.) Ulla Prien blev valgt som formand. 

 
Ad 1.a.ii.) Thea Björklund Larsen blev valgt som næstformand. 

 
Ad 1.b.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Referat af ordinært møde afholdt d. 16. januar 2013 blev godkendt 
med en enkelt ændring. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studieordningsændringerne stadig er uden 
behandler. Ledelsen arbejder på at løse problemet. 

MW og UP meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte sager, bl.a. 
vedr. ansøgninger om dispensation ved reeksamen, hvor det gælder at 
eksamensdispensationer skal søges ved den ordinære eksamen (dvs. før 
eksamenstilmeldingsperioden for ordinær eksamen udløber), hvorefter en 
opnået dispensationen vil gælde, også ved en eventuel reeksamen eller en 
eventuel sygeeksamen i den re- og sygeeksamenstermin der følger 
umiddelbart efter den pågældende ordinære eksamen i samme 



 

SIDE 3 AF 4 eksamenstermin. Dog kan dispensationsansøgninger indsendes og i visse 
tilfælde behandles senere, hvis særlige omstændigheder/forhold gør sig 
gældende som har forhindret den studerende i at overholde 
dispensationsansøgningsfristen eller hvis der søges dispensation på 
baggrund af nye (eller markant forværrede) særlige 
omstændigheder/forhold, som ikke gjorde sig gældende før fristen udløb. 

Endvidere blev blankt afleverede opgaver diskuteret. Bør det undersøges 
højere op i niveauet end fakultetet? Studielederen spørger Hanne Harmsen 
til råds om dette. 

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at der findes et studieelement/fag 
på Russisk hvor studieordningen ikke er overholdt idet der ikke stilles en 
bunden opgave, der kræves i ordningen. Studielederen sætter ind på dette 
område. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte som fungerende studieleder at akkrediteringen af 
arabisk, hebraisk og persisk er helt i hus. Tyrkisk BA er det også, men 
tyrkisk KA er kun indstillet til betinget akkreditering. 

MW meddelte vedr. stillingsbesættelse at der er ansat studieadjunkter på 
kinesisk og på balkanstudier. 

 

Ad 3) Studienævnet indstillede indtil videre Morten Warmind som studiele-
der for perioden 1. feb. 2013 til 31. jan. 2016, med henblik på evt. at vedta-
ge yderligere indstilling af en eller flere studieledere på et efterfølgende 
studienævnsmøde samt evt. at vedtage rekonstituering af studienævnet, 
navnlig studienævnsformandsposten, på et efterfølgende studienævnsmøde. 

 

Ad 4) MW redegjorde for opsamlingen på kurset i akademisk dansk på 
ToRS i efteråret 2012. Kurset var rettet mod studerende med dansk som 
andetsprog. 6-8 mødte op hver gang på forskellige niveauer. Sidst var kurset 
gratis for ToRS. Kan det betale sig, hvis vi skal betale for det? Lars Højer 
foreslog en evaluering af effekten. Da der er så få studerende kan deres 
undervisere adspørges direkte. 

 

Ad 5) MW redegjorde for uddannelsernes image, hvor Nørregade søger 
studerende til presseberedskab og lignende. Dette blev bragt til de 
studerendes kendskab. 

 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 6) Studienævnet vedtog at lave en ny doodle, mhp. fastlæggelse af 
mødedag og tid for studienævnet i forårssemesteret 2013 på det bedst 
egnede tidspunkt. 

 

Ad 7) Intet. 


