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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  9. MAJ 2012 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 487  

Referent: Bente Kristiansen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Margaret Mehl (VIP-
Asienstudier), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Thea Björklund Larsen (Stude-
rende, Østeuropa, næstformand), Simon Jarløv (Studerende, suppleant, Re-
ligion), Helen Feyzi (studievejleder, observatør), Morten Warmind (VIP-
Religion, studieleder), Pia Johansen (VIP-Østeuropa) 
Bente Kristiansen (referent) 
 
Fraværende:  
Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Jonas A. Juhlin (Studerende, 
Mellemøsten), Kåre Skinnebach (Studerende, Asien), Sari Saadi (Studeren-
de, Religion), 

Dagsorden: 
1. Formalia  

a.       Godkendelse af dagsorden 
b.      Godkendelse af referat 
 

2. Meddelelser 
a. fra studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 5          i. postmødeafgjorte sager 
b. fra nævnsmedlemmer 
c. fra studielederen 
 

3. Godkendelse af nye faglige mål på Mellemøststudier, BA 2010-ordningen 
  
4. Løbende akkreditering 
  
5. Syge-/reeksamen (bilag eftersendes) 
 
6. Timenormer 
 
7. Evt. 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt, med en ændring at punkt 6 
Timenormer blev taget først. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinært møde afholdt d. 25. april 2012 udsendes og 
godkendes via mail. 

 

Ad 6. Timenormer. 
Fællestillidsmand for fakultetets ViP Peter Birkelund Andersen var indbudt 
til at redegøre for nye aftaler vedr. timenormer. Den gamle aftale var blevet 
opsagt ultimo december 2011. På fakultetesplan blev den nye aftale 
færdigforhandlet december 2011, men eksamens- og rettenormer blev lagt 
ud til lokalforhandling på de enkelte institutter, dog under hensyn til et sæt 
Vejledende normer for eksaminations- og rettearbejde som dekanen havde 
fastsat. Det er disse normer der har været forhandlet på TORS, og det 
foreløbige resultat af disse forhandlinger, som PBA var indbydt til at 
kommentere på. PBA pointerede, at dekanens udspil til ny aftale er en stærk 
forringelse i forhold til tidligere. Han fremhævede to væsentlige ændringer: 

- Dekanens vejledende normer for Eksaminations- og rettenormer er 
således er markant ringere end tidligere.  Der er tale om ”rene” 
rette/bedømmelsestider, og de er lavt sat.  

- I forhandlingerne med institutledelsen var det lykkedes at få normsat 
vejledningstid til en række hjemmeopgaver, men den samlede 
bedømmelses-vejledningstid er stadig markant lavere end i TORS 
tidligere normer. Det er også lykkedes at få normsat bedømmelsen i 
forbindelse med fag som bestås ved aktiv undervisningsdeltagelse. 
Dette var slet ikke indikeret som en mulighed i dekanens vejledende 
normer.  



 

SIDE 3 AF 5 - Et andet stort tilbageskridt i forhold til TORS tidligere normer er, at 
timenormen for hold-undervisning ikke længere indebærer 68 
arbejdstimer til administration og udenoms-aktiviteter, men nu kun 
30 timer. Alle aktiviteter udover de egentlige ”kateder-timer” skal 
derfor foregå inden de 2 ugentlige timers træffetid.  

PBA pointerede, at formålet med disse ændringer er, at undervisningen i 
videst muligt omfang tilrettelægges som klasse/hold undervisning, så 
ledelsen kan dokumentere flest mulige undervisningstimer.  

Det blev diskuteret, hvilke konsekvenser den nye aftale får for de 
studerende. LH fremhævede, at de studerende ikke længere vil få 
vejledning på synopser, og han spurgte, hvor besparelsen så egentlig 
ligger – når de studerende ikke får vejledning, viser al erfaring, at 
dumpeprocenten stiger, og dermed falder STÅ-indtægten. 

MW påpegede, at vejledningstimer er vanskelige at normsætte, fordi 
vejledning er fleksible i forhold til de enkelte studerendes behov, mens 
katedertimer er nemmere at normsætte. Og MW nævnte, at der ikke er et 
1:1 forhold mellem undervisningstimer og kvalitet i uddannelsen.   

PJ indvendte, at når de studerende ønsker mere undervisning, er det jo 
fordi mere undervisning alt andet lige øger læring og kvaliteten i 
uddannelsen. 

HF pegede på, at de studerende jo egentlig har krav på både vejledning 
og feedback på opgaver. Og det har mange har et stort behov for, netop 
fordi de har svært ved at skrive.  Det er et ekstra stort problem nu, hvor 
dekanen har nedlagt Skrivekonsulenterne. PJ og MW gav 
samstemmende udtryk for, at det er et stort problem, at der nu ikke 
længere er bistand fra Skrivekonsulenterne. 

 TBL nævnte, at der er forskellige behov på de små fag og de store fag. 
De små fag har tættere kontakt mellem underviser og den enkelte 
studerende, og de ønsker derfor typisk mere undervisning, mens 
studerende på de store fag ikke har så tæt kontakt til underviserne og 
derfor typisk ønsker mere vejledning. 

MM påpegede, at uanset hvordan så påvirker det kvaliteten af 
uddannelsen at skære ned på undervisning/vejledning. 

PBA sagde som afslutning på diskussionen, at dekanen jo nu har lagt 
forhandlingerne ud på institutterne, men at han også har sat en ramme, 
og at det er vigtigt at presse dekanen mest muligt i forhold til denne 
ramme. Og selvom den overordnede aftale er forhandlet, er det vigtigt at 
evt. yderligere forringelser skal lede til en genforhandling. TR-gruppen 
mødes en gang om måneden netop for at følge situationen på 
institutterne.  



 

SIDE 4 AF 5 LH ønskede, at disse problematiseringer kommer højere op i systemet, 
fordi det netop disse besparelsesinitiativer næppe vil komme til at 
betyde en reel besparelse. - UP takkede PBA for orienteringen. 

 

2. Meddelelser 
 a. fra studienævnsformanden 

b. fra nævnsmedlemmer 
c. fra studielederen 

 

Ad 2.a.) UP uddelte program for arrangement d. 16. maj vedr. brug af 
internet og brug af elektroniske hjælpemidler til eksamen og i undervisning. 
UP opfordrede SN-medlemmerne til at deltage. 

UP redegjorde for postmødeafgjorte sager  siden sidst – det har primært 
været administrative sager, ikke egentlige SN-sager, selvom de er startet 
her. 

UP meddelte, at der nu er blevet mulighed for at skrive syge- og 
reeksaminationsmuligheder ind i studieordningsændringerne. 

 

Ad 2.b.) Ingen meddelelser fra medlemmer. 

 

Ad 2.c.) MW orienterede om konference på Århus Universitet vedr. 
sprogundervisning. Regeringen har opgivet planerne om oprettelse af et 
centralt sprogcenter. Dekan Mette Thunø arbejder nu på at oprette et sådant 
på Århus Universitet. MW pegede på, at det tilsyneladende vil fokusere på 
engelsk, og at det er problematisk at overse de mange andre relevante sprog 
i en sådan sammenhæng. 

MW mindede om, at CIP tilbyder sprogundervisning til studerende, der har 
problemer med det danske sprog. 

 

Ad 3. Godkendelse af nye faglige mål på Mellemøststudier, BA 2010-
ordningen 
UP fortalte, at der har været flere kommentarer efter deadline, som vil blive 
indarbejdet, ligesom teksten vil blive kigget efter sprogligt. På denne bag-
grund godkendte SN de nye faglige mål på Mellemøststudier. 
 
PJ havde en generel bemærkning vedr. kompetencemål for uddannelserne, 
som hun finder meget omfattende og urealistiske. 
 



 

SIDE 5 AF 5 4. Løbende akkreditering 
MW fortalte, at der netop nu pågår akkreditering af 6 uddannelser, hvoraf 2 
(Korea-studier og Indologi) er omakkrediteringer. Akkrediteringen for tyr-
kisk og persisk kører planmæssigt – næsten alt er leveret. MW vil udsende 
akkrediteringsrapporten for persisk som inspiration til øvrige fag der skal 
akkrediteres. 
 
UP efterlyste at  køreplan for akkrediteringsproceduren opdateres i takt med 
udviklingen, og at fagene orienteres om processen.  
 
BK orienterede om, at Fakultet har udarbejdet et større spørgeskema vedr. 
kandidaterne og deres arbejde. Kandidater fra arabisk vil (som en pilot-
undersøgelse) få skemaet tilsendt. På den baggrund vil skemaet blive revide-
ret og siden udsendt til samtlige kandidater fra Humaniora. 
 
 
7. Evt. 
UP nævnte, at uddannelsesminister Morten Østergaard ønsker nye regler om 
indskrivning på KA-uddannelserne, sådan at der ikke længere skal være 
krav om suppleringskurser. 
 
MW bemærkede, at det er en nedvurdering af professionsbachelorerne at 
kræve ens BA for alle. 
 
LH nævnte, at uddannelsesministeren har planer om halvårlige optag på 
universiteterne. 
 
Det blev besluttet, at sidste SN-møde inden sommerferien holdes onsdag d. 
20. juni.   
 


