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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  6. MARTS 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 6. marts 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 (Stude-
rende, Østeuropa, næstformand), Sari Saadi (Studerende, Religion), Christi-
an Lykke (Studerende, Asien), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), 
Alex K. Tonnesen (sekretær) 
 
Fraværende: 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) 

3) Høring om tenure-track. 



 

SIDE 2 AF 4 4) Fortsatte drøftelser vedr. studieledelsens arbejdsopgaver og 
funktionsmodus fremover. 

5) Evt. yderligere indstilling af studieleder/studieledere/vicestudieleder 
evt. i en eller flere prøveperioder inden for perioden 1. feb. 2013 til 
31. jan. 2016 til dekanen. 

6) Sag vedr. ansøgning om ekstern vejleder til speciale på Indianske 
sprog og kulturer. 

7) Drøftelser om hvorvidt der skal bedømmes ”ikke-bestået” eller 
”udeblevet” i visse tilfælde ved visse eksaminer. 

8) Internet connection on the 1st floor of Snorresgade 17-19. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 20. februar 2013 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at eksamenstilmeldingen er forløbet fint, dog kan 
nogle studerende pga. EDB-systemiske fejl, ikke se at de er tilmeldt nogle 
eksaminer som de faktisk er tilmeldt. Dette vil dog forhåbentlig ændre sig 
snart, så de rette oplysninger optræder på KUnet Selvbetjeningen mv. Det 
blev også anført at der er problemer med at studerende ikke optræder under 
deres rette navne i Absalon. I nogle tilfælde skyldes det studerende der har 
navnebeskyttelse af en art. Det opleves af flere undervisere som 
problematisk at de ikke længere selv kan se hvem der er eksamenstilmeldt 
deres eksaminer, men skal spørge deres eksamensmedarbejder. 

UP meddelte at hun har arbejdet med studieordningsændringer. Caroline 
Gjellerod vil snart optage funktionen med at udføre TAP-assistance i 
forbindelse med ekspederingen af disse. Studienævnet skal i den forbindelse 
holde sig klar til at forholde sig til at alle BA-studieordninger og måske også 
alle BA-tilvalgsordninger, skal ændres i løbet af 2014, så helt nye kan træde 
i kraft som 2015-studieordninger. 

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

 

Ad 2.b.) Leon Bentkowski meddelte at han ikke kan komme til næste 
studienævnsmøde, og at han evt. vil sende en ikke-valgt ad hoc-suppleant, 
hvilket studienævnet ikke havde indvendinger i mod. 

 



 

SIDE 3 AF 4 Ad 2.c.) MW meddelte at der bliver ansat mange VIP’ere på ToRS for 
øjeblikket. Ved fx en lektoransættelse, nedsættes der et bedømmelsesudvalg, 
der sorterer hvem af ansøgerne der er kvalificerede og hvem der ikke er. 
Nogle, ofte 3 stk., af de kvalificerede ansøgere indkaldes så til samtale med 
et ansættelsesudvalg. Nu har rektor ændret praksis, således at de studerende 
(i form af studenterrepræsentanterne i studienævnet) bliver berettiget til at 
udpege en studerende der skal deltage i ansættelsesudvalget. Herudover skal 
der også fremover udpeges en faglig VIP til ansættelsesudvalget, som 
fremover vil bestå af 7 og ikke som hidtil 5 personer, som deltager i 
ansættelsessamtalerne der holdes med et antal kvalificere kandidater. 

MW meddelte endvidere at han har været til en sprogkonference, da der for 
øjeblikket foregår meget på sprogområdet. Der arbejdes fra ToRS’ side på at 
få de unikke sprogkompetencer, som ToRS repræsenterer, med i de 
forskellige relevante dokumenter i den forbindelse. 

 

Ad 3) MW redegjorde for at der er en høring i gang om et tenure-track-
forslag. En mere fast og sporet ansættelsesform, hvor man starter som ad-
junkt og går videre herfra ønskes, således at adjunkterne sikres i nogen grad, 
udover hvad der i dag er tilfældet. På den anden side ønskes der også mobi-
litet, åbenhed herunder international åbenhed og åbne opslag og det er svært 
at forene de mange delvist modsatrettede hensyn. Spørgsmålet om adjunkt-
periodens udvidelse til fx 5 år, samt problemerne i forhold til samfinansie-
rede adjunkturer samt forskellige andre emner blev nævnt. MW vil på vegne 
af studienævnet udarbejde et høringssvar, som han vil få godkendt af stu-
dienævnets medlemmer og afsende. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes TAP-gruppen til studienævnet har 
oplyst, at den ikke ser at TAP-gruppen, uden en omlægning, har ressourcer 
til at supportere to studieledere. Det kvalificerede ansættelsestop er ophævet 
af rektor, men det er ikke givet at det på kort sigt vil være muligt at 
fastansætte en eller flere TAP’ere.  

Drøftelser om de rundsendte forslag, fx om arbejdsdelingen mellem en 
fremtidig studieleder og vicestudieleder, fandt sted. 

Studienævnet vedtog at indstille en vicestudieleder (som en post der altid 
skal besættes af studienævnsformanden, i hvert tilfælde i prøveperioden), i 
en prøveperiode varende frem til 31. januar 2014. Denne vicestudieleder 
skal tage sig af konkrete opgaver, bl.a. propædeutikken mv., og være 
ansvarshavende ved studielederens fravær, som beskrevet nærmere i et 
dokument som UP udarbejder og rundsender til studienævnets medlemmer. 



 

SIDE 4 AF 4 Efter prøveperiodens udløb, dvs. fra og med forårssemesteret 2014, kan der 
evt. ske ændringer. 

 

Ad 5) Studienævnet vedtog indstilling af Ulla Prien til en nyoprettet post 
som vicestudieleder i en prøveperiode løbende fra 1. feb. 2013 til 31. jan. 
2014 til dekanen. MW er stadig indstillet som studieleder for perioden 1. 
feb. 2013 til 31. jan. 2016. Ulla Prien beholder samtidig sin post som 
studienævnsformand, indtil en evt. fremtidig nykonstituering af studienævnet 
ændrer på dette. 

 

Ad 6) MW redegjorde for en sag vedr. ansøgning om ekstern vejleder, der 
ikke er ansat på ToRS hvilket normalt kræves jf. 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagel
se_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc/, til et speciale på 
Indianske sprog og kulturer. Drøftelser fandt sted om sagen. Studienævnet 
vedtog at lade MW gå videre med sagen på vegne af studienævnet. 

 

Ad 7) Drøftelserne om hvorvidt der skal bedømmes ”ikke-bestået” eller 
”udeblevet” i visse tilfælde ved visse eksaminer blev udskudt til et senere 
møde. 

 

Ad 8) UP redegjorde for hvorledes der til studienævnet er indkommet en 
henvendelse under overskriften ”Internet connection on the 1st floor of 
Snorresgade 17-19” fra Carmit Romano Hvid.  Det er kendt at  mange har 
erfaret at internetforbindelsen virker dårligt efter skiftet til Eduroam. 

UP meddelte at hun har rettet relevant henvendelse om emnet, hvor svaret 
var at der allerede var kendskab til problemerne, uden at der dog var nogen 
angivelse af disses (problemernes) evt. fremtidige løsning. 

Studienævnet vedtog at lade UP gå videre med sagen på vegne af 
studienævnet. 

 

Ad 9) Intet. 


