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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 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 7. september 2015 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøst-

europa), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), 

Tim Rudbøg (VIP-Religion, kommende suppleant), Simon Beierholm (Stu-

derende, Religion, næstformand), Gustav Ryberg Smidt (Studerende, Mel-

lemøsten), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Alex K. Ton-

nesen (sekretær), Annika Hvithamar (studieleder, observatør), Johanne Furu 

(studenterstudievejleder, observatør), Ditte Specht (studenterstudievejleder, 

observatør), Trine Willert (VIP, inviteret gæst, deltog under punkt 4), Tho-

mas Brudholm (VIP, inviteret gæst, deltog under punkt 6) 

 

Fraværende: Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referat. 

c. Opfølgning. 

d. Udpegning af yderligere VIP-suppleant Tim Rudbøg. 

e. Studienævnets postmødes placering og funktion 



 

SIDE 2 AF 7 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Udkast til procesplan for sammenlægning af uddannelser (BA/KA) i 

Mellemøststudier 

4) Høring af studienævnet vedr. indstilling af uddannelsen i 

Grækenlandsstudier til lukning. 

5) Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser 

– punkterne: ”Procedure for studiemiljø” samt punktet: ”Procedure 

for informationssystemer” samt punktet: ”Procedure for 

offentliggørelse af information om uddannelser”. 

6) Videnskab og videnskabsteori. 

7) Evaluering af ophold i udlandet - fastlæggelse af praksis. 

8) Undervisningsevalueringsrapporten for forårssemesteret 2015 til 

godkendelse. 

9) Undervisningens dag 24. september 2015. 

10) Status på tilmeldingskontrollen. 

11) Akademiske kurser der udbydes for alle BA-studerende på ToRS 

efteråret 2015.  

12) Forslag om ændring i det nye Delfi-evalueringsskema samt evt. 

andre evalueringspraksisændringer.  

13) Forslag om at censorformandskabsrapporter fremover skal høres i 

studienævnet 

14) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 19. august 2015 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at Eskimologi arbejder videre med deres KA-

uddannelse. UP meddelte at hun arbejder på studienævnets protestskrivelse 

til fakultetet vedr. den uheldige omvending af praksis, efter hvilken 

STADS-studieordninger har dikteret PDF-studieordninger (fra den relevante 

underside under: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/) i 

visse tilfælde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da det altid bør være lige 

omvendt, da STADS bør være tjener af og ikke herre over 

studieordningerne. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet indstillede, efter anmodning fra 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/


 

SIDE 3 AF 7 repræsentationsområdet Religion, Tim Rudbøg til udpegning som yderligere 

suppleant for VIP’erne, dvs. suppleant for Morten Warmind, for resten af 

valgperioden, udover Simon Stjernholm der allerede er suppleant. 

 

Ad 1.e.) UP redegjorde for hvorledes studienævnets postmøder i 

efterårssemesteret 2015 holdes på alle onsdag kl. 9:30 til 11:30, typisk i 

lokale 10.2.05. Alle studienævnsmedlemmer er velkomne til at møde frem 

og være med til at træffe afgørelser. Studienævnsmødet holdes hver anden 

mandag i ulige uger kl 13:30 til 15:00, typisk i lokale 10.2.05. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at et antal studieordningsændringer er i proces. UP og 

Annika Hvithamar meddelte at der havde været en sag med tutorer fra andre 

institutter end ToRS på Det Humanistiske Fakultet som på elektronisk facon 

havde ytret upassende kommentarer under et møde. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Annika Hvithamar meddelte at der pga. den 

ugunstige økonomiske situation på Det Humanistiske Fakultet er lukket for 

visse udgiftsposter på ToRS. Drøftelser fandt sted om emnet, idet nogle af 

nævnsmedlemmerne undrede sig over disse årligt tilbagevendende efterårs-

dommedagsmeldinger om den økonomiske situation, som risikerer at skabe 

uberettiget modløshed, fx hos VIP’ere i tidsbegrænsede ansættelser og som 

typisk følges af positive forårsmeldinger om at regnskabet for det afsluttede 

år alligevel viste sig langt bedre end ellers frygtet og forventet i efteråret. 

Det blev endvidere nævnt at det synes mærkværdigt at man øjensynligt har 

budgetteret med øget STÅ-produktion fra reeksaminer, hvilket burde have 

været forudset som værende uhensigtsmæssigt, fordi øgningen i antallet af 

reeksaminer hovedsageligt dækker over spøgelsesstuderende og andre der 

studerende der udebliver, og som derfor ikke producerer STÅ. 

Studieledelsen v/Annika Hvithamar redegjorde endvidere for hvorledes der 

foregår erfaringsindsamling omkring specialekontraktens og specialeplanens 

funktion og anvendelighed. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes studienævnet hele tiden har ønsket at en 

evt. nye BA-studieordning i Mellemøststudier tidligst bør træde i kraft pr. 1. 



 

SIDE 4 AF 7 september 2018, samt at der bør sikres plausibel garanti for 

småfagsbevillingernes opretholdelse, samt at sprogindholdet i 

uddannelserne bør sikres, både i niveau og omfang, da det er et af de 

vigtigste elementer i uddannelserne. Men det foreliggende udkast til 

procesplan operer med ikrafttrædelse allerede pr. 1. september 2017, synes 

kun at indeholde ganske svage garantier for småfagsbevillingernes 

opretholdelse og synes ikke at sikre sprogindholdets opretholdelse i de 

kommende sammenlagte uddannelser i nødvendigt omfang. 

UP vil på vegne af studienævnet udarbejde et brev til dekanatet om emnet. 

 

Ad 4) Pia Johansen og inviteret gæst Trine Willert som kom til stede under 

punktet, redegjorde for at der gennem flere år har været et svagt optag på 

både BA og KA i Grækenlandsstudier. Ved sommeroptaget 2015 (dvs. i 

efterårssemesteret 2015) er der således slet ingen studerende der starter på 

Grækenlandsstudier. Grækenlandsstudier er på et møde med Institutleder og 

Studieleder blevet orienteret om, at den igangsatte akkrediteringsproces 

sandsynligvis vil falde negativt ud som følge af nul-optaget, lav STÅ-

produktion, frafald, samt de studerendes profil (herunder alder mv.), og at 

dette er baggrunden for, at fagets uddannelser (BA og KA) af institutlederen 

er blevet indstillet til lukning, som følge af hvilket fakultetet anmoder om at 

akkrediteringsprocessen indstilles. Der vil blive nedsat et udvalg som skal se 

på hvorledes Grækenlandsstudier kan indlejres i stærkere 

uddannelsesmæssige strukturer. Fagmiljøet på Grækenlandsstudier støtter 

op om og vil samarbejde med udvalget. 

Grækenlandsstudier mener, at lukningen af fagets uddannelser tidligst kan 

effektueres pr. 1. september 2017, jf. Det Humanistiske Fakultets nyligt 

godkendte Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse. 

Heri anføres det nemlig, nederst på side 19: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedurer_for_

kvalitetssikring_af_uddannelser.pdf at: 

”Mindst 1½ år før lukningen får effekt meddeles, hvornår der er sidste 

optag på uddannelsen. Dette skal som minimum ske på 

 KUnet 

 studier.ku.dk 

 ug.dk.” 

Eftersom der ikke var meldt noget ud om sidste optag på BA og KA i 

Grækenlandsstudier endnu på tidspunktet for studienævnsmødets afholdelse 

(dvs. bl.a. på http://studier.ku.dk/bachelor/graekenlandsstudier/ samt 

http://studier.ku.dk/kandidat/graekenlandsstudier/), må der nødvendigvis 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedurer_for_kvalitetssikring_af_uddannelser.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedurer_for_kvalitetssikring_af_uddannelser.pdf
http://studier.ku.dk/bachelor/graekenlandsstudier/
http://studier.ku.dk/kandidat/graekenlandsstudier/


 

SIDE 5 AF 7 optages på dem begge pr. 1. september 2016. 

Drøftelser fandt sted om emnet, og der var enighed om, at dekanatet må 

forventes at overholde de retningslinjer det selv har vedtaget, her nærmere 

bestemt vedr. ”Procedure for lukning af eksisterende uddannelser.” 

Med henvisning til den megen omtale i medierne p.t. af Grækenland blev 

det endvidere nævnt at søgningen til Grækenlandsstudier sagtens kan tænkes 

at øges i fremtiden, samt at uanset hvornår sidste optag bliver, vil AI-

akkreditering af Grækenlandsstudier skulle indstilles, hvorfor spørgsmålet 

om en evt. negativ akkreditering under alle omstændigheder bortfalder. 

Det blev endvidere anført at emnet har relevans for andre uddannelser på 

ToRS, fordi der findes andre fag på ToRS hvis uddannelser har haft relativt 

svag søgning og/eller lave STÅ-tal (Grækenlandsstudiers seneste STÅ-tal: 

2013/2014: 20,5 og 2014/2015: 15,5) i visse perioder. 

Studienævnet vedtog at Ulla Prien udarbejder et høringssvar som 

indeholder at det findes at BA og KA i Grækenlandsstudier kan lukkes, dog 

tidligst med virkning pr. 1. september 2017, jf. 1½-årsreglen, samt at det er 

vigtigt at der bliver holdt på de faglige kompetencer, der nu er på 

Grækenlandsstudier. Desuden skal svaret indeholde en passage om at 

Studienævnet efterlyser mere transparente retningslinjer for hvilke 

udviklinger der kan føre til at et fag lukkes – samt en form for 

advarselssignal-procedure, således at lukningstruede fag får betimelig 

orientering, når udviklingen går i den forkerte retning. 

 

Ad 5) UP redegjorde for Det Humanistiske Fakultets kvalitetssikringspolitik 

for uddannelser – punkterne: ”Procedure for studiemiljø” samt punktet: 

”Procedure for informationssystemer” samt punktet: ”Procedure for 

offentliggørelse af information om uddannelser”. Drøftelser fandt sted om 

emnerne. 

 

Ad 6) Inviteret gæst Thomas Brudholm kom til stede under punktet, og 

redegjorde for hvorledes udformningen af studieelement ”Videnskab og 

videnskabsteori” (tidligere kaldet ToRS-fællesfag) er blevet forbedret 

markant ved sin afvikling i forårssemesteret 2015. Det nye studieelement 

har påkaldt sig interesse fra folk udenfor ToRS, herunder ministeren.  

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at der stadig 

skal optimeres i forhold til eksamensformen, samt integration med den 

fagspecifikke del. Et møde vil evt. blive afholdt om disse videreudviklinger 

af studieelementet, med henblik på at sikre at afviklingen i forårssemesteret 

2016 forløber fagligt såvel som administrativt hensigtsmæssigt. Endvidere 

undersøger Ulla Prien vilkårene for at søge dispensation for de nye 



 

SIDE 6 AF 7 studieordninger, første gang kurset gennemføres efter denne ordning. 

 

Ad 7) Punktet blev udskudt til et senere møde. 

  

Ad 8) UP redegjorde for den opdaterede undervisningsevalueringsrapport 

for forårssemesteret 2015. Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det 

blev nævnt at den særskilte evalueringsrapport for studieelementet 

”Videnskab og videnskabsteori” vil blive tilføjet som appendiks til den 

eksterne evalueringsrapport, som vil blive offentliggjort på: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

 

Ad 9) UP redegjorde for de foreløbige punkter på undervisningens dag der 

afholdes d. 24. september 2015. Der vil formodentligt blive 

workshops/oplæg om generiske kurser, små og store hold, 

studenterdrevethed, den kommende Graduate School der skal sikre 8 timers 

undervisning på KA-uddannelserne, samt andre relevant emner. 

 

Ad 10) UP redegjorde for emnet status på tilmeldingskontrollen. 

Uddannelse og Studerende under Det Humanistiske Fakultets administration 

havde, for hele fakultetet, pr. 13. august 2015 tvangsundervisningstilmeldt 

550 aktive studerende til 994 kurser, tvangseksamenstilmeldt 287 

studerende der har været inaktive i mere end to semestre som 

tvangsselvstuderende, varslet 400 studerende til udmeldelse pga. manglende 

overholdelse af de for øjeblikket gældende aktivitetskrav (dvs. 

førsteårsprøvekravet samt kravet vedr. maksimal studietid), og endelig 

accepteret afvigelser fra tvangstilmeldingskravene for 1500 studerende pga. 

fx barsel, alvorlig sygdom, ikke korrekt-registrerede studiedata mv. 

Herudover var 200 sager fortsat under behandling. 

 

Ad 11) Annika Hvithamar redegjorde for nogle akademiske kurser der 

udbydes for alle BA-studerende på ToRS i efteråret 2015. Det drejer sig dels 

om kurset ”Introduktion til akademiske læsefærdigheder og grammatisk 

terminologi” samt om kurset ”Akademisk skrivekursus: 

Undersøgelsesdesign og opgaveskrivning”. 

 

Ad 12) Punktet blev udskudt til et senere møde. 

 

Ad 13) UP og Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes der vil blive 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/


 

SIDE 7 AF 7 udarbejdet procedurer efter hvilke censorformandskabsrapporter fremover 

vil tilflyde studienævnet på relevant facon til orientering og/eller høring. 

 

Ad 14) Intet. 


