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

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 6. november 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), Pia Johansen (VIP-Øst- og Syd-
østeuropa), Kirsten Refsing (VIP-Asienstudier, suppleant), Thea Björklund 
Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, næstformand), Jesper Fejrskov 
Juhl (Studerende, suppleant, Asien), Sally Frydenlund (Studerende, supple-
ant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), Helen Feyzi (studievejle-
der, observatør) 
 
Fraværende: Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten), 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 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 



 

SIDE 2 AF 5 i. Postmødeafgjorte sager 
b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Undervisningsmiljøvurdering (UMV). 
4) Arbejdsgruppe om integration og samarbejde mellem VIP og 

Vejledning. 
5) Undervisningens dag den 7. november 2013. 
6) Høringssvar vedr. studiefremdriftsmodellen. 
7) Interviews i forbindelse med opgaver/specialer. 
8) Petitum ved hjemmeopgaver. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 23. oktober 2013 blev 
godkendt med enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at han ikke har kunnet følge op på emnet 
formidlingsspecialer. Thea Björklund Larsen meddelte at hun har fundet en 
Tibetologi-studerende til at sidde i et ansættelsesudvalg vedr. en VIP-stilling 
på Tibetologi der er under besættelse. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at hun havde været til møde i USK, Den Udvidede 
Studielederkreds, hvor akkrediteringens fremtid blev drøftet, herunder at der 
fremover, fra og med september 2015 kun vil være institutionsakkreditering 
og ikke uddannelsesakkreditering. Det vil endvidere formodentlig blive 
sådan, at nye uddannelser der tænkes oprettet vil skulle godkendes i et nyt 
særligt udvalg, som vil komme til at ligge under ministeriet, således at 
universiteterne ikke selv kan vedtage at oprette nye uddannelser. 

UP meddelte endvidere at dokumentet vedr. opgavefordelingen mellem 
studielederne vil blive rundsendt i ToRSnyt. 

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

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at det udvalg der blev nedsat 
vedr. ToRS fællesfag har afsluttet sit arbejde og overladt det videre arbejde 
til MW. ToRS fællesfag vil blive sat på som punkt på studienævnsmødet d. 
4. dec. 2013. 

Helen Feyzi meddelte at hun er blevet oplyst at ToRS Studnyt udsendes 



 

SIDE 3 AF 5 sjældnere end tidligere, da der indkommer mindre indhold til nyhedsbrevet 
end før. Hun meddelte også  at studievejlederne snart holder pitstop-
samtaler, studieprocessamtaler, hvilket vejlederne gerne må reklamere med 
overfor de studerende ved relevante lejligheder. De samtaler der holdes nu 
er pitstop 1, som er for nystartede BA-studerende. 

Thea Björklund Larsen meddelte at studenterrepræsentanter til studienævnet 
stiller op til valget indenfor flere eller alle repræsentationsområder. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at Rachael Dann er ansat som lektor på 
Nærorientalsk arkæologi.  

 

Ad 3) UP redegjorde for den forestående undervisningsmiljøvurdering. 
Drøftelser fandt sted om emnet, herunder hvilken indflydelse det vil have at 
ToRS er flyttet til KUA2 samt hvilken svarprocent der vil kunne forventes 
på den undersøgelse som der vil blive sendt mail til alle studerende om at 
deltage i. Svarprocent har tidligere ligget omkring de 30, og det vil evt. ikke 
være et repræsentativt udsnit af de studerende der svarer, men snarere de 
særligt engagerede samt de særligt utilfredse. Det blev endvidere drøftet 
hvilke opreklameringstiltag der evt. ville kunne tages for at højne 
deltagelsen i undersøgelsen. 

 

Ad 4) MW redegjorde for det rundsendte dokument vedr. en arbejdsgruppe 
om integration og samarbejde mellem VIP og Vejledning. Kirsten Refsing 
samt yderligere én VIP’er vil indgå i gruppen. MW vil finde denne 
yderligere VIP’er og indmelde deres deltagelse i arbejdsgruppen til Dorthe 
Horup. 

 

Ad 5) UP redegjorde for Undervisningens dag som vil blive afholdt d. 7. 
nov. og hvor der er ca. 50 tilmeldte. Den nye studieordningssekretær, som 
tiltræder den 1. december, vil blive præsenteret og der vil være et antal 
oplæg og diskussioner mv., bl.a. vedr. de nye BA og BA-tilvalg 2015 
studieordninger mv. 

 

Ad 6) UP redegjorde for det rundsendte materiale vedr. det høringssvar 
vedr. studiefremdriftsmodellen som København Universitet har under 
udarbejdelse. UP har på vegne af studienævnet udarbejdet og indsendt 
studienævnets bidrag til høringssvaret, da tidsfristen var utrolig kort. I 
høringssvaret påpeger studienævnet at det er bekymret over hvorvidt de 
studerende vil kunne vælge at udeblive fra en eksamen i den ordinære 



 

SIDE 4 AF 5 eksamenstermin og alligevel kunne gå til syge- og reeksamensafholdelse.  
Dette vil kunne betyde at de studerende i flok udsætter aflæggelse af 
eksaminer med uoverskuelige konsekvenser især i re-eksamensperioden i 
februar. Konsekvenserne vil ramme både underviserne, der så vil skulle 
undervise og eksaminere mange på samme tid, administrationen (lokaler, 
registrering etc) og sidst men ikke mindst de studerende, der vil være fristet 
til at udskyde deres eksaminer, hvor hensigten jo ellers netop er at de skal 
tage dem indenfor eksamensterminen. Grunden til bekymringen skyldes 
paragraf 14 og paragraf 18 i eksamensbekendtgørelsen. I paragraf 14 
specificeres det at de studerende automatisk vil blive tilmeldt deres 
eksaminer og at framelding ikke kan finde sted samt at der vil være brugt et 
prøveforsøg, hvis de ikke går op. I paragraf 18 fremgår det at studerende, 
der ikke består den ordinære prøve, automatisk tilmeldes til omprøve i 
samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. En læsning af 
disse paragraffer kan således give det indtryk at det er muligt at udeblive fra 
sin ordinære prøve og alligevel automatisk blive meldt til omprøve. 
Studienævnet beder om at det understreges i bekendtgørelsen at syge- og 
reeksamen kun kan finde sted hvis man enten har en lægeerklæring på sin 
sygdom i forbindelse med manglende deltagelse i den ordinære eksamen 
eller har deltaget, men er dumpet i en eksamen i den ordinære 
eksamensperiode. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder også spørgsmålet om 
uddannelsernes fremtid i det hele taget, navnlig det forhold at det kan være 
svært at se det forenet, at universitetet skal optage en meget stor procentdel 
af en ungdomsårgang og uddanne den på normeret tid, samtidig med at 
universitet skal have uddannelser i verdensklasse. Disse to intentioner synes 
i praksis at rykke i hver sin retning, og det kan frygtes at der vil opstå et 
utilstedeligt stort pres i retning af at underviserne lader studerende passere 
igennem og bestå eksaminer som der ikke er fagligt belæg for, hvilket ikke 
vil være godt for uddannelserne. 

Andre emner der blev drøftet er muligheden for at få ekstra SU-klip for 
studerende ved råd- og nævnsarbejde, hvilke overgangsordninger man evt. 
vil se indført i forbindelse med studiefremdriftsmodellen samt andre 
relevante emner. 

 

Ad 7) MW redegjorde hvorledes der er indkommet en forespørgsel fra 
Frank Sejersen vedr. hvilke krav der gælder for hvordan interviews skal 
omgås, hvilke etiske regler der gælder mht. fortrolighed mv., samt hvordan 
interviews skal vedlægges/refereres/gøres tilgængelige mv. 

MW anførte at mange specialer på Religionssociologi har indeholdt 
interviews, som ikke har været transskriberet. Praksis er at interviews skal 



 

SIDE 5 AF 5 gøres tilgængelige for eksaminator og censor, hvis disse måtte ønske det, fx 
ved at vedlægge interviews som lydfiler på en brændt CD eller USB-
huskefugl eller lignende. En mulighed er også at de enkelte fag selv 
fastlægger retningslinjer for hvordan interviews skal håndteres på det 
pågældende fag i deres studieordninger. Der eksisterer evt. også relevante 
retningslinjer og skabelonkontrakter der kan anvendes. UP vil lave et udkast 
til retningslinjer. 

 

Ad 8) MW redegjorde hvorledes han har fået en henvendelse fra 
Minoritetsstudier vedr. hensigten med petitum ved skriftlige 
hjemmeopgaver. MW anførte at petitum skal indleveres ved skriftlige 
hjemmeopgaver, tilsvarende hvis det havde været en skriftlig stedprøve. 
Hvis det så viser sig at den skriftlige hjemmeopgave tager nye faglige 
retninger efter at petitum er indleveret, inden opgaven afleveres, er dette 
muligt i et omfang, alt efter fagets praksis. 

Drøftelser fandt sted om emnet, herunder hvorledes traditionen på 
Komparative Kulturstudier er, at det mest fagligt oplagte indhold fra et 
givent petitum skal indgå i hjemmeopgavens bibliografi, forskellen mellem 
opgavens petitum og opgavens bibliografi/litteraturliste og interaktionen 
mellem disse, mulighederne for at genbruge petitum fra en tidligere bestået 
opgave i en ny, hvilket hævdes at være tilladt med mindre studieordningen 
eksplicit forbyder det, forhold vedr. fællespetitum hvor det hævdes at 
studerende har ret til selv at sammensætte et individuelt petitum, selv ved 
eksaminer hvor der opstilles fællespensum, med mindre studieordningen 
specifikt forbyder det, hvordan retningslinjerne for de nye BA 2015-
studieordninger opstiller rammer for pensum/petitum, muligheden for at 
Minoritetsstudier kan søge en generel dispensation (holddispensation) ved 
sommereksamen 2014 fra deres studieordningsbestemmelser vedr. 
petitumbestemmelserne på et antal relevante studieelementer, samt andre 
beslægtede emner blev drøftet. UP og MW vil gå videre med emnet. 

 

Ad 9) Lars Højer meddelte at han har deltaget i et udvalgsmøde vedr. KA-
effektiviteten, hvorpå han havde nævnt forslaget om at nedsætte 
bedømmelsestiden for specialer. 


