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

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 7. september 2011 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige 
fag), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Mads Damgaard (Studerende, Religion, 
næstformand), Thea Larsen (Studerende, Østeuropa), Malene Rasmussen 
(Studerende, Asienstudier), Alex K. Tonnesen (sekretær), Dorthe Horup 
(AC-vejleder, observatør) 

Fraværende: Frederik Juel Andersen (Studerende, Øvrige fag), Nanna 
Theilgaard (Studerende, Mellemøsten), Rune Rattenborg (Studerende, 
suppleant, Mellemøsten). 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 
b. Nævnsmedlemmer 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Kvalitetssikringsværktøjer på Hum. 



 

SIDE 2 AF 5 4) Udlandsophold for arabiskstuderende - arabisk vil gøre 4. semester 
til udenlandsopholdssemester. 

5) Dispensation fra Arabisk BA 2005-studieordningen. 
6) Brev til de studerende ang. indmeldelse i database. 
7) Overgangsordninger ved nye BA-studieordninger. 
8) Evt. 

 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 19. august 2011 blev godkendt. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studienævnsmedlem Nanna Theilgaard 
(Studerende, Mellemøsten) har trukket sig fra studienævnet [red.: Det har 
efterfølgende vist sig, at det der er tale om er, at hun ikke søger genvalg 
efter efterårssemesteret 2011]. Der er mulighed for at suppleanten Rune 
Rattenborg kan indtræde i hendes sted, hvilket dog ikke er afgjort endnu. 

AC-vejleder Dorthe Horup, der var kommet til stede, meddelte at der er 
problemer med eftertilmeldingen til undervisningen for BA-studerende, 
hvor fakultet har rundsendt en meddelse til de studerende, som har affødt 
utilfredshed, især på andre institutter. 

Drøftelser fandt sted, hvorunder det kom frem at med Absalon er der også 
stadig problemer, bl.a. ift. Åbent Universitet hvor der mangler at blive 
uddelt lister til undervisere over studerende på hold, hvilket der ellers i 
nogle tilfælde plejer at blive, og at studerende har fået adgang til Absalon og 
herefter er blevet smidt af igen, i nogle tilfælde gentagne gange, at der er 
oprettet for mange grupperum for samme kursus, hvilket i nogle tilfælde er 
blevet afhjulpet af HUMITs Helpdesk, og grundlæggende problemer med 
integrationen mellem STADS og Absalon eksisterer endnu. Der er en 
generel følelse af magtesløshed, og det er af flere undervisere blevet oplyst 
at der til første undervisningsgang har været en eller ingen studerende. 
Studienævnet vedtog at rundsende besked til de studerende via ToRS 
StudNyt, for at oplyse og berolige de studerende om at de skal gå til 
kurserne selvom der er Absalon- og tilmeldingsproblemer og evt. slå op i 
SIS for at se kursernes placering. MW og UP påtog sig at forfatte denne 
besked og UP påtog sig endvidere at udarbejde en henvendelse til 
uddannelsesadministrationen på fakultetet med en oplistning af 
problematiske forhold. 

UP meddelte endvidere at der er blevet udarbejdet et udkast til instituttets 
plagieringspolitik, som blev runddelt mhp. kommentarer. Et vigtigt punkt er 



 

SIDE 3 AF 5 at en studerende der er under mistanke om plagiering, indkaldes til en 
samtale med studielederen og at i grove og gentagne tilfælde sendes sagen 
til fakultetet. Senere vil en mere endelig version blive forelagt til vedtagelse 
på et studienævnsmøde.  

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte at i Akademisk Råd havde dekanen 
anført at STÅ-produktionen ikke synes at være faldet ved sommereksamen 
2011 som ellers frygtet. Det blev endvidere meddelt at den tidligere 
studielederkreds, samt det nyoprettede organ FUR, begge ophæves af 
organet USK (udvidet studielederkreds) der vil omfatte studielederne og 
flere andre og at et strategisk center under fakultetet er under oprettelse. 

Lars Højer meddelte at mange nye studerende på kandidatuddannelsen i 
Tværkulturelle studier ikke har fået tilmeldt sig KA-tilvalg, hvor fristen for 
tilmelding lå 27. juni hvilket var før de havde fået besked om hvorvidt de 
var optaget på kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier. MW påtog sig 
at gå videre med sagen. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at en evaluering af den elektroniske aflevering har 
været foranstaltet og at fristen lige er udløbet, men at man er velkommen til 
stadig at sende sin evaluering ind, hvis man har glemt det.  

 

Ad 3) UP og MW redegjorde for hvorledes fakultetet er blevet bedt om at 
leve op til en række kvalitetssikringsnormer, der hovedsageligt skal ske ved 
at en række allerede eksisterende procedurer og politikker stadfæstes, hvil-
ket skulle gøre akkrediteringsprocessen af uddannelser overfor ACE enkle-
re. 

Drøftelser fandt sted, bl.a. af at der lægges op til endnu nøjere registrering af 
henvendelserne til ToRS studievejledningen, hvilket der fra flere steder er 
modstand mod, da den allerede eksisterende registrering anses for værende 
fuldt ud tilstrækkelig og da den øgede registrering er på kant med vejled-
ningsetiken. 

Studienævnet vedtog at støtte at registreringen der foretages i ToRS studie-
vejledningen søges holdt på det nuværende fuldt tilstrækkelige niveau. Kva-
litetssikringsdokumenterne vil herudover evt. komme i en mere officiel hø-
ring hos Studienævnet, hvor studienævnet vil få mulighed for at afgive eget 
høringssvar. Angående procedurer ifm. aftagerpaneler, nævnes det i udka-
stet at studienævnet har et overordnet ansvar, hvilket studienævnet evt. har 
mulighed for fortsat at lade studielederen i samarbejde med AC-vejlederen 
udmønte nærmere, i tråd med den allerede eksisterende praksis på området. 



 

SIDE 4 AF 5 Herudover blev det nævnt at en idé kunne være at de pitstop-samtaler, der er 
studieprocessamtaler der for de første tos vedkommende foregår i grupper, 
evt. lader sig samtænke i en eller anden form med det årlige møde der næv-
nes i udkastet til procedurer for dialog med alumner (der i modsætning til 
normalt i denne sammenhæng skal forstås som de nuværende studerende) 
og dimittender, et årligt møde der evt. også kunne tænkes at inddrage det re-
levante fagråd, i fald det fungerer. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes Arabisk ønsker at lave en studiestrukur, 
hvor de nye studerende fortælles at 4. semester vil være et udlandsophold 
(dvs. med virkning fra foråret 2013 omfattende de studerende der netop er 
startet på 1. semester i efterårssemesteret 2011), således at de studerende får 
et rimeligt varsel og så finansieringsforhold kan falde på plads. Netop 4. 
semester er valgt fordi det er et semester med et sprogligt fokus, og opholdet 
vil blive søgt lagt i et land hvor forholdene tillader det. Studienævnet 
akklamerede planerne. 

 

Ad 5) UP redegjorde for hvorledes der ønskes vedtaget en dispensation 
vedr. vægtningen af intensivt og ekstensivt læst pensum for eksamen i 
”Modul 8: Moderne litteratur (46960046) (7,5 ECTS-point)” i Arabisk BA 
2005-studieordningen. Studienævnet vedtog dispensationen. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes der er modtaget et brev fra ACE som 
bedes videresendt til de studerende, angående deltagelse i 
akkrediteringspanel som aftagerrepræsentant, hvilket vil ske ved at 
studienævnssekretæren sender mailen til inklusion i ToRS StudNyt. 

 

Ad 7) MW redegjorde, på baggrund af et notat fra fakultetet, for hvorledes 
der planlægges ændringer vedr. overgangsordninger i forbindelse med 
vedtagelse af nye studieordninger. En drøftelse fandt sted angående hvorvidt 
nedskæringen af perioden hvori gamle studieordninger holdes åbne til 
eksaminer, fra 5 til 1½ år, er for drastisk, hvilket studienævnet fandt. 

Studienævnet vedtog følgende forslag til ændring: 

Nederst på første side ændres der fra: 

”Foreslået ændret praksis 

Det indstilles, at prøverne på en gammel studieordning udfases senest 1½ år 
efter sidste optag på den gamle studieordning.” ændres til : 



 

SIDE 5 AF 5 ”Foreslået ændret praksis 

Det indstilles, at prøverne på en gammel studieordning udfases senest 3 år, 
plus evt. propædeutik, efter sidste optag på den gamle studieordning.” 
UP påtog sig, evt. i samarbejde med MW at fremsende ændringsforslaget til 
rette instans. 
 

Ad 8) Det blev foreslået at sætte ”Absalon-update” på som et punkt på 
fremtidige studienævnsmøder, som sidste punkt umiddelbart før evt., frem 
for at behandle emnet under meddelelser. Lars Højer forespurgte om 
studerendes medbringelse af computere til eksamensforberedelse ved 
mundtlige eksaminer. UP svarede at det er noget, som fagets undervisere 
kan afgøre – selvfølgelig kun hvis alle hjælpemidler er tilladt i 
studieordningen – jvnf vores tidligere drøftelse om dette.  


