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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  9. NOVEMBER 2011 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 9. november 2011 kl. 9:30 til 11:30  

Sted: Lokale 487  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), 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), 
Rune Rattenborg (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen 
(sekretær), Beata Hoffmann Pedersen (studievejleder, observatør), Allan 
Jakobsen (studievejleder, observatør) 

Fraværende: Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Frederik Juel 
Andersen (Studerende, Øvrige fag), Nanna Theilgaard (Studerende, 
Mellemøsten) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referater. 

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



 

SIDE 2 AF 4 3) Ændring i Nærorientalsk arkæologi, BA, 2010-ordningen. 
4) ToRS-fællesfags pensumbestemmelser mv. 
5) Eksaminator er censor. 
6) Ændringer i Asien BA 2010 studieordningen. 
7) Åbent Universitet. 
8) Evt. 

 
 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af ordinære møder afholdt d. 12. oktober og 26. oktober 
2011 blev godkendt med nogle rettelser. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at eksamensmedarbejder Anne Korsholm 
Bergenholtz er ved at have færdiggjort sit Prøveform B-katalog, der skal 
benyttes til syge- og reeksamen ved eksaminer hvor eksamensformen er 
aktiv undervisningsdeltagelse mv. Derudover vil der i næste semester blive 
lagt vægt på bedre information til både undervisere og studerende om at 
studerende der på forhånd ved at de ikke vil kunne opfylde aktiv 
undervisningsdeltagelseskravet, kan meddele dette til ToRS 
studieadministrationen indenfor den normale eksamenstilmeldingsperiode 
(men ikke efter denne), hvorefter de vil få mulighed for at få ændret 
eksamensformen til en anden alternativ (også Prøveform B) i den ordinære 
eksamenstermin (juni 2012). 

UP meddelte endvidere at der på et sent tidspunkt efter 
eksamenstilmeldingsperioden er indkommet en forespørgsel fra Eskimologi 
om at kunne få flyttet studerende der ikke lever op til aktiv 
undervisningsdeltagelseskravet over på den alternative prøveform (syge- og 
re-eksamen – hos os ofte kaldet b-prøven) indenfor den ordinære 
eksamenstermin, og om at få lov til at have forskellige eksamensformer for 
henholdsvis den alternative ordinære eksamen (Prøveform B) og re- og 
sygeeksamensprøveformen (dvs. en evt. Prøveform C). 

Studienævnet bifaldt den nye praksis, og går ud fra at denne praksis, efter 
hvilken de studerende får mulighed for tidligt at vælge Prøveform B, vil løse 
de fleste problemer på området, men studienævnet ønsker ikke at der 
opereres med forskellige eksamensformer for den alternative ordinære 
eksamen henholdsvis syge- og reeksamen, da det vil være for administrativt 
tungt, hvilket UP vil uddybe og meddele faget. 

UP meddelte endeligt at der vil blive afholdt et møde i studielederkredsen, 
evt. den udvidede. 



 

SIDE 3 AF 4  

Ad 2.b.) Margaret Mehl meddelte at hun skal til Japan fra d. 20. nov. og en 
måned frem, hvorfor der evt. vil indtræde en suppleant i hendes sted ved 
semesterets sidste to møder der er sat til afholdelse d. 23. nov. og d. 7. dec. 

 

Ad 2.c.) MW var i Indien og meddelte derfor ikke noget. 

 

Ad 3) Rune Rattenborg redegjorde for hvorledes forslaget til ændret række-
følge af studieelementer synes hensigtsmæssig, men at forslaget har brug for 
yderligere gennemarbejdning. Studienævnet kunne ikke umiddelbart god-
kende ændringen, pga. dens formelle mangler, men UP og Rune R. vil tage 
kontakt til faget og gøre ændringen fuldstændig klar til ekspedering. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes der er blevet holdt møde om ToRS-
fællesfag, hvor pensumbestemmelserne mv. blev drøftet. Drøftelser fandt 
sted om bestemmelserne, som de er ens formuleret i de forskellige BA 
2010-studieordninger. 

Studienævnet vedtog ikke på mødet nogen ændring, men vil evt. gøre det 
senere.  

[red. v/referenten: Efter mødets afholdelse har der været elektronisk 
drøftelse af formulering og følgende formulering vil blive fremlagt til 
godkendelse på studienævnsmødet den 23. november med henblik på 
indsættelse i samtlige BA 2010-studieordninger: ”Pensum: 1000 sider. 
Varighed af den bundne opgave: opgaven er en uge-opgave. Pensum er 
1000 sider, heraf er 350 sider fællespensum fra tors fællesdelen – underviser 
på det regionale fag afgør hvorvidt de resterende 650 sider kan opgives som 
fællespensum eller som individuelt pensum”.] 

 

Ad 5) Studienævnssekretæren redegjorde for hvorledes han er ved at 
indsamle hvor i studieordninger der skal rettes til ”eksaminator er censor”. 
Der er ikke tale om ændringer der kræver vedtagelse, men rettelser til det 
rigtige og hele tiden gældende, jf. drøftelse på tidligere møde. 

 

Ad 6) UP redegjorde for hvorledes der er ved at blive ændret i Asien BA 
2010 studieordningen, i tråd med vedtagelsen truffet på møde afholdt d. 26. 
oktober 2011. 

 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 7) UP redegjorde for de udsendte notater der ligger angående Åbent 
Universitet. Drøftelser fandt sted. En henvendelse vil evt. blive foranstaltet. 

 

Ad 8) UP redegjorde for hvorledes der vil blive rundsendt forslag ang. 
studieordningsændringer pr. mail, der efterflg. vil blive fremsendt til endelig 
godkendelse i studienævnet ved det næste studienævnsmøde. 


