
I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  
S T U D I E R  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

  

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE 

OG REGIONALE STUDIER 

KAREN BLIXENS VEJ 4, BYGN. 10 

DK-2300 KØBENHAVN S 

 

 

 

 

tors-studiekontor@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk 

 

 

 
 

  

M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  8. SEPTEMBER 2014 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 8. september 2014 kl. 11:00 til 12:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Lars Højer (VIP-
Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), Niklas Minana (Studeren-
de, Asienstudier), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Basti-
an Friborg (Studerende, Religion, vikarierende næstformand), Sophus U. S. 
Helle (Studerende, Mellemøsten, suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), 
Maria Munnecke (studieordningsrevisionssekretær, observatør), Annika 
Hvithamar (kommende studieleder, observatør), Helen Feyzi (studenterstu-
dievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand)  

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 
c. Opfølgning. 
d. Udpegning af studenterrepræsentant og suppleant. 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 6 a. Studienævnsformanden 
i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieledelsen 

3) Opsummering omkring BA 2015 studieordningerne, herunder 
Arabisk til samfundsfaglige studier. Der vil evt. blive udsendt 
yderligere bilag i separat mail til studienævnsmedlemmer. 

4) Studiemiljømidler. 
5) Høring vedr. implementering eksamensbekendtgørelsens 

”tredjedelsregler”. 
6) Nyt navn til CNA. 
7) Undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2014. 
8) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1.b.) Referater af møder afholdt d. 13. og 20. aug. blev godkendt med 
enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at han evt. vil rundsende en beskrivelse til 
studienævnet vedr. studieelement, han har udarbejdet. 

 

Ad 1.d.) Studienævnet noterede sig at Jesper Nyeng, efter studienævnets 
indstilling, af rektor, er blevet udpeget som repræsentant for de studerende i 
studienævnet for repræsentationsområdet Øst- og Sydøsteuropa for resten af 
valgperioden. 

Studienævnet noterede sig endvidere at Kinastudier BA-studerende Mikkel 
Kildetoft er blevet indstillet af studienævnet til udpegning som suppleant for 
de studerende i studienævnet for repræsentationsområdet Asienstudier for 
resten af valgperioden. 

Drøftelser fandt endelig sted, vedr. den ledige post som repræsentant for de 
studerende i studienævnet for repræsentationsområdet Øvrige fag. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at BA-studiestarten kørte godt, dog havde der været 
lavt fremmøde nogle steder, bl.a. på Eskimologi. KA-studiestarten kørte 
også godt. Det er første gang den kører i sin nye form. Nogle VIP’ere havde 
dog følt sig underinformeret. 

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



 

SIDE 3 AF 6  

Ad 2.b.) Margaret Mehl meddelte vedrørende kurset ”HTIA00733U  Close 
Encounter with Buddhism: How we approach Buddhist culture in our study 
and research (http://kurser.ku.dk/course/htia00733u/2014-2015)” som 
afvikles i efterårssemesteret 2014. Kurset leder frem mod eksamen i en lang 
række Asien-fag-Realia-studieelementer, både på BA og KA-niveau, både 
centralt fag og tilvalg. Det vurderes som problematisk at særligt ”Japansk 
realia 1 (fagelementkode HJAB00671E); 15 ECTS”, samt evt. også de 
øvrige Asien-fags Realia 1-studieelement, kan aflægges som eksamen på 
baggrund af dette kursus, fordi det faglige indhold i kurset ikke i 
tilstrækkelig grad leder frem mod en eksamen, hvis faglige mål retter sig 
mod det specifikke studerede lands historie, samfundsforhold og/eller 
litteratur (dvs. i dette tilfælde Japans historie, samfundsforhold og/eller 
litteratur), jf. beskrivelserne på side 60-62 i studieordningen: 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier
_ba.pdf.  

Drøftelser fandt sted om emnet, hvor det bl.a. blev anført at det udover alle 
de tilknyttede Asien-fag-Realia-studieelementer, mindst ligeså godt kunne 
have været angivet i kursusbeskrivelsen, at kurset kan føre frem til et antal 
relevante eksaminer på både Komparative kulturstudier (tilvalg) og 
Religionsvidenskab, eksaminer der evt. i et anseligt omfang faktisk ville 
passe bedre til kursets bredtfavnende, komparative og 
religionsvidenskabelige faglige indhold, end alle de Asien-fag-Realia-
studieelementer som kurset nu angives at føre frem til. Endvidere blev det 
anført af flere medlemmer af Studienævnet at studieledelsen generelt bør 
sikre at indholdet i de kurser der udbydes på ToRS passer fagligt til de 
eksaminer som det er meningen at man skal kunne aflægge på baggrund af 
de respektive kurser. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte ikke noget, da han ikke var til stede på det tidspunkt. 

 

Ad 3) UP meddelte at BA 2015-studieordningerne (som er samlet i samme 
paraplystudieordning) for CNA-oldfagene Nærorientalsk arkæologi, 
Assyriologi og Ægyptologi er faldet på plads. Maria Munnecke redegjorde 
for andre studieordninger, herunder Kinastudier BA 2015-studieordningen, 
hvor der stadig finder drøftelser sted, bl.a. vedr. Kinastudiers 
tilvalgsplacering. På Tibetologi haves for mange studieelementer med aktiv 
undervisningsdeltagelse.  

Studienævnet vedtog at det kan foretage yderligere godkendelse af Asien-
paraplystudieordningen elektronisk pr. mail, når flere elementer er blevet 



 

SIDE 4 AF 6 fastlagt. 

Anikka Hvithamar redegjorde for Religionsvidenskab BA-tilvalg 2015 
studieordningen, hvor der er foretaget tilpasninger bl.a. vedr. udprøvningen 
af originalsprogskravet i det propædeutiske sprog. 

Maria Munnecke redegjorde for den videre proces med studieordningerne. 
De vil dels blive sendt i høring hos censorformændene, derudover vil 
kompetencebeskrivelserne blive sendt til aftagerpanelet, og fakultetet vil 
foretage legalitetskontroller. 

Disse processer skal være færdige senest 1. marts 2015, således at de nye 
studieordninger kan ligge tilgængelige på de respektive fags sider under: 
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ således at de 
studerende der påtænker at søge optag på en BA pr. 1. september 2015, kan 
se indholdet i den studieordning de vil være underlagt, inden de søger optag. 

Endvidere vil kataloget/katalogerne over supplerende bestemmelser, 
herunder særligt pensumbestemmelser, skulle udarbejdes på et relevant 
tidspunkt.  

 

Ad 4) Annika Hvithamar redegjorde for hvorledes der er indkommet 4 
forslag fra kredse af studerende, forslag til projekter der har til hensigt at 
forbedre det psyko-sociale miljø på ToRS. Et forslag kommer fra 
Religionsvidenskab hvor der søges tilskud til en foredragsklub hvortil der 
vil blive inviteret gæsteforedragsholdere og evt. udarbejdet en tilhørende 
publikation. Fra Japanstudier søges der tilskud til et projekt indeholdende en 
lektielæsningscafé. Persisk søger tilskud til en filmklub og Ægyptologi 
søger til et projekt omhandlende en studenterarrangeret konference. 

Bastian Friborg og Jesper Nyeng redegjorde for hvorledes studenterkredse 
fra både Tværkulturelle studier og Øst- og Sydøsteuropastudier evt. også vil 
indgive projektansøgninger.  

Også fra VIP’ere og studievejledningen er der indkommet ansøgninger, og 
en proces vil nu finde sted, der vil munde ud i at det afgøres hvilke projekter 
der skal modtage hvor meget i støtte. 

 

Ad 5) UP redegjorde for det foreliggende udkast til høringsvar vedr. 
implementering af eksamensbekendtgørelsens ”tredjedelsregler”.  

Studienævnet vedtog udkastet, til endelig færdiggørelse og afsendelse af UP. 

 

Ad 6) Sophus U. S. Helle redegjorde for hvorledes det findes, at betegnelsen 
CNA bør afskaffes. Forkortelsen dækker over betegnelsen Carsten Niebuhr 



 

SIDE 5 AF 6 Afdelingen. Drøftelser fandt sted under hvilke det blev klart at der var en vis 
usikkerhed med hensyn til hvorvidt der overhovedet er noget, der stadig 
hedder afdelinger eller ej. Det kan endvidere iagttages hvorledes der 
refereres til ”det forhenværende CNA”, samt at betegnelsen ”MØS” for 
Mellemøststudier også anvendes til tider. Det blev anført at Carsten Niebuhr 
navnet er et godt og velkendt brand, der i sin tidligere form CNI for Carsten 
Niebuhr Instituttet og nuværende CNA for Carsten Niebuhr Afdelingen har 
vækket genklang og vundet respekt for sig i brede kredse ude i samfundet 
over en længere årrække. Det vil derfor være at tab at ophøre med at bruge 
denne betegnelse. Ulla Prien og Morten Warmind undersøger nærmere 
hvorledes afdelingernes status egentlig er. 

 

Ad 7) UP redegjorde for det rundsendte udkast til 
undervisningsevalueringsrapporten for forårssemesteret 2014. De fleste 
steder går det godt, dog er der enkelte steder hvor der klages over 
undervisningen. Megen negativ evaluering rette sig mod informations- og 
praktikalitetsproblemer, fx vedr. manglende semesterplaner, Absalon-
problemer, samt vedr. misforståelser og fejlopfattelser i forhold til gældende 
formalia og procedurer. 

Ca. fire til fem fag har øjensynligt slet ikke undervisningsevalueret i 
forårssemesteret 2014, og optræder slet ikke i evalueringsrapporten. Det 
drejer sig om Moderne Indien- og Sydasienstudier, Tibetologi, Indologi, 
Sydøstasienstudier og Minoritetsstudier. Disse fag vil modtage påmindelser. 
Det er stadig ca. kun halvdelen af alle kurser afviklet på ToRS der bliver 
undervisningsevalueret. Antallet af kursister der deltager i 
underisningsevalueringerne, målt relativt såvel som absolut, er dalende. Fx 
har regional-fags-hold under ToRS-fællesfag på omkring 50-60 studerende i 
visse tilfælde kastet 1-2 evalueringer af sig, hvilket er i underkanten. 

Drøftelser fandt sted vedrørende hvordan mængden af foretaget evaluering 
kan øges, fx ved at indføre nye teknikker og metoder. Det blev herunder 
nævnt at det evt. vil være en god idé at koncentrere særlige 
evalueringsindsatser med store og vigtige kursushold, at der måske kan 
laves en slags mellemting mellem elektronisk og papirevaluering fx ved at 
der under en kursusgang sættes tid af til at de studerende skal foretage 
elektronisk evaluering på netop dette tidspunkt, samt andre forslag. 

Når den endelige undervisningsevalueringsrapport for forårssemesteret 2014 
er færdig, vil den blive lagt på: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/  

 

Ad 8) Helen Feyzi spurgte til om kravet om at førsteårsprøvekravet skal 



 

SIDE 6 AF 6 være bestået før man må aflægge eksaminer under sit BA-tilvalg er 
afskaffet, hvilket ingen på tidspunktet for mødets afholdelse havde hørt at 
det skulle være. [Red.: Det har siden studienævnsmødets afholdelse vist sig, 
at dette krav måske er afskaffet på Det Humanistiske Fakultet]. 


