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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  7. DECEMBER 2011 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 7. december 2011 kl. 9:30 til 11:30  

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), 
Mads Damgaard (Studerende, Religion, næstformand), Thea Larsen 
(Studerende, Østeuropa), Rune Rattenborg (Studerende, suppleant, 
Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), Ditte Kannegaard Kvist 
(studievejleder, observatør) 

Fraværende: Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Frederik Juel Andersen 
(Studerende, Øvrige fag), Malene Rasmussen (Studerende, Asienstudier), 
Nanna Theilgaard (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) 



 

SIDE 2 AF 5 3) Situationen på Tværkulturelle Studier. 
4) Vedtagelse vedr. dispensation til at få en ekstern vejleder. 
5) Orientering om antallet af undervisningstilmeldinger til kurser i 

foråret 2012. 
6) Studienævnets standardskrivelser. 
7) Orientering om det afgivne høringssvar vedr. tilvalg på KA. 
8) Fastlæggelse af næste møde. 
9) Evt. 

 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 23. november 2011 blev 
godkendt med nogle rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der ikke længere kommer labels i forbindelse med 
skriftlige spørgsmål ved bundne skriftlige prøver, hvor det tidligere var 
sådan at disse labels klistres på en kuvert, og fungerer som opgavehoved, og 
sikrer at det rigtige eksamensspørgsmål havner hos den rigtige eksaminand. 
Herudover kan eksaminatorer ikke længere se på Selvbetjeningen hvilke 
eksaminander de skal have op, hvilket kan give problemer. Det er derfor 
aftalt at eksamenslister sendes rundt tidligere end normalt, for at råde bod på 
dette. Det er vigtigt at ingen eksaminatorer meddeler datoer og tidspunkter 
fra disse lister til de studerende, da de kan blive ændret inden de endelige 
lister udgives. 

UP meddelte at hun vil deltage i et USK-møde (udvidet studielederkreds) 
hvor Åbent Universitet vil blive drøftet, og hun bliver medlem af et af de 
udvalg der skal forholde sig til Åbent Universitets fremtid. Drøftelser om 
Åbent Universitet fandt sted, hvor Mads Damgaard meddelte at VIP-
repræsentanterne og de studerende på et Akademisk Rådsmøde afholdt d. 6. 
dec. 2011 havde gjort dekanen opmærksom på at Åbent Universitet bør 
sikres en god fremtid. 

Studienævnet udtrykte i enighed, at der ikke synes at være nok 
opmærksomhed på at ÅU er noget forskelligt fra institut til institut. På ToRS 
har fx ÅU’s tompladsordning stor betydning, fordi den muliggør oprettelsen 
af en del flere kurser end hvad der ellers ville være muligt, fordi der fyldes 
hold op og ud (uden at dagstuderende fratages noget, tværtimod får de øget 
deres kursusudbud), og der er således hverken tale om at de faste 
underviseres tid spildes på ÅU ligesom der heller ikke er tale om et 
folkeuniversitetslignende tilbud der hovedsageligt søges af kvindelige 
seniorer. 



 

SIDE 3 AF 5 Ad 2.a.i.) UP redegjorde for en række postmødeafgjorte sager. Herunder en 
sag der har ledt frem til at der evt. vil ske en revidering af den faste 
studieplan for RUC-studerende, der læser Mellemøststudier-Arabisk-
Hebraisk som erstatning for et overbygningsfag på RUC samt andre af disse 
faste studieplaner. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte at det nu har vist sig at man, måske fra 
februar, har tænkt sig at tage hul på udarbejdelsen af strategiske 
handleplaner der skal udmønte Strategi 2016 på både fakultetsniveau og 
institutniveau. Den 30. januar afholdes et sprogseminar omkring strukturen 
for udbud af sprog i hele KU’s uddannelsesportefølje. 

Mads Damgaard meddelte endvidere at på KU-bestyrelsesmødet afholdt d. 
6. dec. 2011, skal der være vedtaget nye vedtægter der indeholder 
institutråd. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at ToRS-ledelsen i øjeblikket holder GRUS med alle 
fag, i særdeleshed de små fag, bl.a. for at fastlægge den nærmere 
implementering af småfagsbevillingen. Planen er at der er en generel 
minimums-VIP-bemanding, der gælder for alle små fag på ToRS. Denne 
adskiller sig ikke væsentligt fra den tidligere gældende, men pga. 
småfagsbevillingens nye omfang og implementering, betyder det at denne 
minimumsbemanding nu ikke længere belaster, men derimod bidrager til 
instituttets samlede budget, og der er skabt øget ro og sikkerhed hos de 
pågældende fag. Disse fag er også blevet bedt om at lave 
minimumstimetals-ugeskemaer/tidsplaner, primært dækkende nyoptagne 
studerende, der viser en 37 timers studenteruge. 

MW meddelte at der efter nytår vil  komme en oversigt over forårets 
undervisning til studienævnet. 

MW meddelte endvidere at akkrediteringen af Islamiske Studier hviler tungt 
i bevidstheden for tiden, da der skal snart skal sendes ind. MW meddelte at 
d. 8. og d. 9. dec. 2011 kommer der besøg fra Rigsrevisionen, da ToRS er 
udtaget til nærmere undersøgelse sammen med SAXO, en nærmere 
undersøgelse hvis indhold ikke kendes, men det vil måske dreje sig om 
DVIP-forhold og/eller andre forhold. Endelig meddelte MW at IKK og 
ToRS i fællesskab vil lave et fælleskursus om kulturel eller interkulturel 
kommunikation, som tilbydes til School of Global Health på fakultetet 
SUND, hvorfor der er tale om et spændende tværfakultært og 
tværinstitutmæssigt samarbejde. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Ad 3) Lars Højer redegjorde for et møde der er blevet holdt om Tværkultu-
rele studier, hvis kandidatuddannelse er meget søgt. MW meddelte at der for 
øjeblikket er 121 personer indskrevet på kandidatuddannelsen i Tværkultu-
relle studier, hvilket er mange ift. instituttets øvrige kandidatuddannelser. 
Lars Højer redegjorde endvidere for hvorledes forudsætningskravene for op-
tagelse evt. påtænkes skærpet. Herudover vil der evt. blive ændret i eksami-
nerne først i udannelsesforløbet, for at sikre at studerende har de rette kul-
turanalytiske forudsætinger for resten af uddannelsen, ligesom det drøftes 
evt. at foretage en øget faglig fokusering. Endelig vil der evt. ske noget på 
området tildeling af specialevejleder, der kan og skal komme overalt fra 
ToRS, ligesom der har vist sig problemer med frafald efter 3. semester, 
hvilket der også søges rådet bod på via diverse tiltag. 

Tværkulturelle studier vil gerne ændre optaget, således at det kun finder sted 
i efteråret, da det passer bedst med den ganske sporlagte struktur der gælder 
på Tværkulturelle studier, hvor forårsoptagne kommer skævt ind på uddan-
nelsen. Studienævnet vedtog at arbejde for en ændring til kun efterårsoptag 
på kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, efter behørig varsling mv., 
hvilket MW og UP vil gå videre med til rette instans. 

 

Ad 4) Studienævnet vedtog retningslinjerne med enkelte ændringer, til 
placering på http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/. 

 

Ad 5) UP redegjorde for den rundsendte liste over 
undervisningstilmeldinger til kurser (BA) i forårssemesteret 2012. 
Drøftelser om søgningsmønstre på Religionsvidenskab og hvorvidt der er 
sket ændringer i forhold til tidligere fandt sted, ligesom det evt. vil blive 
opklaret hvorvidt den automatiske undervisningstilmelding gælder for hele 
1. år eller kun 1. semester, ligesom der evt. vil blive set nærmere på 
eftertilmeldingerne når disse har fundet sted. 

 

Ad 6) Studienævnssekretær Alex Tonnesen redegjorde for 
standardskrivelserne, der benyttes i forbindelse med forskellige sagstyper i 
studienævnet. Han opfordrede til at medlemmerne af nævnet sender evt. 
rettelser/kommentarer. Studienævnet udtrykte stor tilfredshed med dette nye 
tiltag.  

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes der er oversendt et høringsvar til 
fakultetet, og yderligere udviklinger på området afventes nu. MW 
redegjorde for at dekanatet endnu ikke har efterkommet studieledernes 
fælles ønske om højfrekvente møder i studielederkredsen vel at mærke med 



 

SIDE 5 AF 5 deltageles af dekanatet, møder som ikke kan erstattes af USK-møderne da 
disse har en bredere deltagerkreds. 

 

Ad 8) Studienævnet vedtog at holde næste møde d. 11. januar 2012 kl. 9:30 
til 11:30. 

 

Ad 9) Evalueringsudvalget vil afholde et møde. 


