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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  8. APRIL 2011 

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

 

Møde afholdt: 8. april 2011 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand) (kom til stede fra og med punkt 5), 
Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Pia Johansen (VIP-Østeuropa), Mads Damgaard (Studerende, 
Religion), Frederik Juel Andersen (Studerende, Øvrige fag), Rune Ratten-
borg (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), 
Ditte Kannegaard Kvist (studievejleder ved CNA, observatør), Malene Ras-
mussen (Studerende, Asienstudier) 

Fraværende: Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Larsen (Studerende, Østeu-
ropa), Nanna Theilgaard (Studerende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Konstituering af Frederik Juel Andersen som medlem. 
c. Godkendelse af referat. 

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



 

SIDE 2 AF 5 3) Slutevalueringer. 
4) Udbud og annoncering af engelsksproget undervisning. 
5) Undervisningens dag på ToRS. 
6) Karakter for projektforløb på KA-2008 Indiansk. 
7) Propædeutik for gymnasierettet tilvalg i Religionsvidenskab. 
8) Ansøgning fra Tværkulturelle Studier. 
9) Petita/Pensum. 
10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. MW blev udpeget som mødeleder 
frem til UP kom til stede. 

 

Ad 1.b.) Studienævnet konstituerede Frederik Juel Andersen, hidtidig sup-
pleant, som ny studenterrepræsentant for repræsentationsområdet Øvrige 
Fag. Ditte Kannegaard Kvist, hidtidig studenterrepræsentant, udtrådte sam-
tidig af studienævnet, grundet sin nye stilling som studievejleder. 

 

Ad 1.c.) Referat af ordinært møde afholdt d. 25. marts 2011 blev godkendt 
på betingelse af at den på dette møde runddelte relevante tekst, indføjedes 
under punkt 6 i referatet, som referatudkastet lægger op til. 

 

Ad 2.a.) Dette punkt blev afviklet mellem punkt 5 og punkt 6. UP meddelte 
at der fra fakultet gives opdateringer om STADS-situationen. Der er nu pro-
blemer med at nogle studerende bliver ekskluderet fra Absalongrupperum. 
Angående ÅU-studerende er det blevet meddelt at nogle af disse vil blive 
lukket ude fra KUnet og diverse andre systemer i en periode, på grund af IT-
systemiske problemer, ligesom der mangler at blive indført en lang række 
meritter i STADS. Pia Johansen opfordrede til at der fastlægges anbefalin-
ger til undervisere og studerende, angående hvad man skal gøre når man 
møder IT-systemiske uregelmæssigheder. UP meddelte at i nogle tilfælde 
kan enkle håndgreb tages i anvendelse, fx er det for nogle af de studerende 
der er blevet ekskluderet fra Absalongrupperums vedkommende, muligt for 
deres underviser selv at genindmelde den pågældende. Der var enighed om 
at den generelle og udprægede magtesløshed overfor problemerne er et stort 
problem. 

 

Ad 2.b.) Mads Damgaard meddelte at han på HUMrådets vegne og med an-
knytning til FUR, er blevet bedt om at se på det uddannelsesmæssige sam-
arbejde over institutgrænser. 



 

SIDE 3 AF 5  

Ad 2.c.) MW meddelte at det fra fakultet oplyses at der holdes møder med 
henblik på at forbedre de administrative forhold. MW håber at de ting der 
går galt nu, ikke også går galt i næste semester og ved næste eksamenster-
min.  

MW meddelte endvidere at FUR, dekanens nye rådgivende udvalg, er trådt 
sammen. Akademisk Råd er dog ikke i første omgang repræsenteret som det 
ellers var planen. FUR har besluttet at holde møde månedligt og overvejer at 
holde høringer, i stil med amerikanske senatshøringer, hvor personer invite-
res ind og beretter, frem for at arbejde via en underudvalgsmodel. Studiele-
derkredsen, der i vid udstrækning omfatter samme personer som FUR, mø-
des nu kun en gang om måneden. Rune Rattenborg spurgte til om det ligger 
fast at udvalget lukker om 3 år, hertil oplyste MW at dette ikke ligger fast.  

MW meddelte at budgetmodellen er skruet sådan sammen for nuværende, at 
det er vanskeligere at arbejde sammen med andre institutter end med uden-
landske universiteter, eller andre fakulteter.  

MW meddelte at den ministerielle afgørelse af hvilke fag der fremover 
kommer på finansloven som småfag skulle ligge klar i marts 2011. Mads 
Damgaard oplyste heromkring at dekanen har orienteret Akademisk Råd om 
at der har været drøftelser med rektor om dette og beslægtede emner. 

MW meddelte endelig at undervisningsplanlægningen for efterårssemesteret 
2011 er ved at være færdig, og det undersøges nu om der er penge til den 
planlagte undervisning for de respektive fags vedkommde, men de økono-
miske vilkår er svære. Disse vilkår indebærer at ToRS’ samlede budget for 
2011 indmeldes med et underskud på 4 mio. kr- Fakultetets samlede budget 
for 2011, der burde have foreligget i november 2010, endnu ikke foreligger. 

 

Ad 3) MW redegjorde for hvorledes der snart skal laves slutevalueringer, og 
at det der er anderledes end tidligere er, at der er kommet et nyt skema, og at 
det nu i højere grad skal være de studerende der er de ansvarlige for at sikre 
at evalueringer gennemføres. Der skal ske offentliggørelse i ToRSnyt og 
ToRSstudnyt samt til Fagrådene, hvilket Rune Rattenborg påtog sig at gå 
videre med i nært samarbejde med UP og det øvrige evalueringsudvalg. 
Drøftelser fandt endvidere sted omkring forholdet mellem midtvejsevalue-
ringer og slutevalueringer mv. 

 

Ad 4) MW redegjorde for emnet annoncering af engelsksprogede undervis-
ningstilbud. Der er fra fakultetet modtaget anmodning om at studienævnet 
tager stilling, mhp. nærmere fastlæggelse af en oversigt over ToRS’ faste 
kursus-/emneudbud samt aktuelle og kommende semestres specifikke kur-



 

SIDE 4 AF 5 susudbud på engelsk. MW står i samarbejde med relevante administrative 
medarbejdere for indsamling af oplysninger heromkring. Studienævnet øn-
skede at henstille til at der er konsekvens i den faktiske gennemførsel af un-
dervisningssproget, så den stemmer overens med udmeldingen, fx således at 
undervisningen rent faktisk foregår på engelsk hvis dette er meldt ud, selv-
om hovedparten af eller alle de studerende måtte være dansksprogede. Her-
udover fandt drøftelser sted omkring bl.a. formidlingsaspekter, fagområder 
hvis primærsprog er engelsk, brug af forskellige sprog i opgaver, øvelsesti-
mer mv. 

 

Ad 5) MW redegjorde for den planlagte undervisningens dag på ToRS der 
tænkes afholdt i maj. Den foreløbige titel lyder ”Fuldtidsstudier – hvordan?” 
Studienævnet opfordrede til at en eller flere studerende får mulighed for at 
deltage. Rune Rattenborg spurgte til om den overordnede idé med fuldtids-
studier er at man, i takt med at der skæres på undervisningen, planlægger 
sessioner uden nærmere indhold, hvor de studerende skal være på universi-
tet, for at give dem og omverdenen indtryk af at de lærer noget. Drøftelser 
omhandlende emnet fandt sted, det blev bl.a. anført at det kan tænkes at der 
vil komme et påbud om at alle fag skal kunne fremvise fx et 37-timersskema 
for dets studerende, og at forskellige former for gruppearbejde, studiegrup-
per, mv. tænkes bragt i spil. Af problemer nævntes plads- og lokaleproble-
merne. Termen ’skema’ blev af flere problematiseret, da den alluderer for 
kraftigt til ’skole’. Spørgsmålet om studerendes arbejde ved siden af studi-
erne og SU-forhold blev endvidere rejst. 

UP anførte at for ToRS’ fags vedkommende er det typisk sådan at det for de 
fleste studerendes vedkommende er nemmere at opnå en fuldtidsstudieuge i 
forbindelse med sprogdelen af deres uddannelse, mens den i højere grad kan 
løbe ud mellem fingrene i forbindelse med de mere samfundsmæssigt mv. 
orienterede dele af uddannelserne. Angående datofastlæggelse anbefaler 
studienævnet at undervisningens dag fastlægges i midten af maj. 

 

Ad 6) MW redegjorde for et dilemma på Indiansk KA 2008, hvor der på det 
indførte fælles KA-praktikelement ikke kan gives karakteren bestået/ikke 
bestået, fordi det vil medføre et brud på den i eksamensbekendtgørelsen 
fastsatte regel om at bedømmelsen bestået/ikke-bestået højest kan anvendes 
ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Studienævnet ved-
tog en dispensation fra den for alle KA-uddannelser gældende fagelement-
beskrivelse angående Projektorienteret forløb/Praktik. Dispensationen be-
står i at praktikforløb på kandidatuddannelsen i Indiansk skal bedømmes 
med karakter. Studienævnet vedtog endvidere at det har til hensigt på et se-
nere tidspunkt at lave en studieordningsændring der løser problemet på en 



 

SIDE 5 AF 5 anden måde, nemlig ved at gøre end anden eksamen under Studieordningen 
for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2008-ordningen ka-
rakterbedømt, således at praktikforløbet ikke behøver være det for at eksa-
mensbekendtgørelsens regel overholdes. 

 

Ad 7) UP redegjorde for notat af Allan Jakobsen angående propædeutikken 
på Religionsvidenskab, hovedsageligt for de tilvalgsstuderendes vedkom-
mende. Mads Damgaard anførte at det er ganske præcist. Spørgsmålet om 
hvorvidt klassisk græsk skal fastlægges som eneste mulige propædeutik-
sprog for de tilvalgsstuderende blev drøftet. Herudover er der spørgsmålet 
om muligheden for at religionsstuderende kan læse propædeutik på Asien-
fagene, hvilket som udgangspunkt ikke lader sig gøre for nuværende. Stu-
dienævnet vedtog, som en principbeslutning, at det gerne vil arbejde for at 
lave religionsvenlige propædeutiske forløb. MW og UP påtog sig i fælles-
skab at lave et nærmere udkast om emnet til studienævnet. 

 

Ad 8) UP redegjorde for hvorledes der er kommet en ansøgning fra fa-
gansvarlig Miriam Koktvedgaard Zeitzen om ændring af Modul 5: Aktuel 
tematisk problemstilling under Studieordning for kandidatuddannelsen i 
Tværkulturelle studier, 2009-ordningen, hvor der søges om ændring af ek-
samensformen, således at den mundtlige eksamination fjernes, og der heref-
ter kun er krav om en fri skriftlig hjemmeopgave med ekstern censur (25-
sider). Studienævnet vedtog dispensation til ændring af eksamensformen 
som ansøgt, og vedtog endvidere at det har til hensigt at gennemføre den til-
svarende studieordningsændring i forlængelse heraf på et senere tidspunkt. 

 

Ad 9) UP redegjorde for hvorledes fortløbende drøftelser om emnet Peti-
ta/Pensum har fundet sted. Yderligere drøftelser om emnet fandt sted. Det 
blev pointeret at de anvisninger der befinder sig i eksamensopslaget, på de 
respektive uddannelsers hjemmesider, under punktet ”Frister og praktiske 
oplysninger/Frister for Sommereksamen 2011” bør lægges til grund. 

 

Ad 10) Malene Rasmussen foretog en foreløbig redegørelse for en kom-
mende dispensationsansøgning angående Japansk A, som studienævnet vil 
modtage og i forbindelse med hvilken erfaringsindsamling med fordel kan 
finde sted. 

Næste planmæssige mødedag, 22. april, ligger i Påsken, hvorfor næste møde 
ikke kan afholdes denne dag. 29. april blev foreslået som mulig næste mø-
dedag, men her er der risiko for at hverken MW eller UP kan deltage, hvor-
for næste møde måske finder sted 6. maj. 


