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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  9. OKTOBER 2013 

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

 

Møde afholdt: Onsdag d. 9. oktober 2013 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-4-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 
Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, 
studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Øst- og Syd-
østeuropa), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, 
næstformand), Sophus Helle (Studerende, 1. suppleant, Mellemøsten), Alex 
K. Tonnesen (sekretær), Ditte Damsgaard (studievejleder, observatør), Celia 
Zimmermann (studievejleder, observatør) 
 
Fraværende: Kirsten Refsing (VIP-Asienstudier, suppleant), Jonas A. Juhlin 
(Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, Religion), Leon Bent-
kowski (Studerende, Øvrige fag), Christian Lykke (Studerende, Asien) 

Dagsorden: 
1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Godkendelse af referat. 
c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 
a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP) 

i. Postmødeafgjorte sager 



 

SIDE 2 AF 5 b. Nævnsmedlemmer. 
c. Studieleder Morten Warmind (MW) 

3) Forslag om kursus på kandidatniveau for ”oldfagene” Assyriologi og 
Ægyptologi. 

4) Biblioteket. 
5) Undervisningsevaluering for forårssemesteret 2013. 
6) Morten og Ullas opgaver i stikordsform. 
7) Planlægning af besøg i studienævnet af studiechef Annette Moe og 

prodekan Jens Erik Mogensen vedrørende konsekvenserne af SU-
reformen og studietidsmodellen. 

8) Problem på Japanstudier. 
9) Evt. 

 
Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referater af ordinært møde afholdt d. 25.august 2013 blev 
godkendt. 

 

Ad 1.c.) MW meddelte at et planlagt møde vedr. ToRS fællesfag var blevet 
forsømt og udskudt til afholdelse på et senere tidspunkt. 

Alex K. Tonnesen meddelte at det til valgsekretariatet er blevet indberettet, 
at Sophus Helle ønskes udpeget som repræsentant for de studerende i 
studienævnet for resten af valgperioden, da den hidtidige repræsentant Jonas 
A. Juhlin ikke længere er studerende ved Københavns Universitet. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at studieledelsen for tiden holder et antal møder med 
fagene, de fleste i relevante grupperinger, vedrørende de nye BA 2015-
studieordninger. Disse møder udgør, for nogle fag, den egentlige start på 
fagenes arbejde med deres nye studieordninger, mens andre fag allerede er i 
sving. 

UP meddelte endvidere at hun har henvendt sig til fakultetet med 
forespørgsel om hvorvidt det for BA 2015-studieordningerne vil være 
muligt at få fjernet de grupperinger som BA 2010-studieordningerne falder 
i, således at hvert enkelt fag igen får sin egen BA-studieordning i sit eget 
PDF-dokument, i stedet for at de er samlede i ”Mellemøstens sprog og 
samfund med specialisering i de centrale fag …”, ”Asienstudier med 
specialisering i de centrale fag …”, ”Øst- og Sydøsteuropastudier med 
specialisering i de centrale fag …” osv., sådan som de er det i BA 2010-
studieordningerne.  

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



 

SIDE 3 AF 5 postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at hun har fået henvendelser vedr. 
udpegning af to studenterrepræsentanter til to ansættelsesudvalg vedr. to 
VIP-stillinger under CNA, jf. de nye regler heromkring. 

 

Ad 2.c.) MW meddelte at han har foretaget sonderinger i forhold til 
situationen vedr. de undervisningslokaler på KUA1 der går under 
betegnelsen ”grupperum”, hvor der stadig er problemer med det fysiske 
forhold, som det ikke er lykkedes at løse endnu, på trods af at der er gjort 
flere indsatser. 

MW meddelte at STÅ-tallene for ToRS ser fine ud, og at det i den 
forbindelse er vigtigt at erindre at der absolut ikke er noget pres for at lade 
studerende bestå eksaminer, de ikke burde bestå for at hæve STÅ-
indtægterne. Pia Johansen anførte i den forbindelse at der er uklarhed i 
forhold til studerende, der er blevet vejledt i forbindelse med en skriftlig 
hjemmeopgave som de så ikke består. Har de krav på vejledning anden og 
evt. tredje gang og hvor mange timer kan vejlederen skrive på? Drøftelser 
fandt sted om emnet, hvor det bl.a. blev nævnt at der ikke kan ydes nær så 
meget vejledning som ved første forsøg, men at det på den anden side i en 
række tilfælde ikke er realistisk at studerende, der ikke har bestået en 
skriftlig hjemmeopgave i første forsøg med fuld vejledning, kan bestå den i 
andet forsøg helt uden vejledning. Det blev endvidere understreget af MW 
at den vejlederen selvfølgelig kan skrive timer på for den vejledning, 
han/hun har ydet i forbindelse med første forsøg, uafhængigt af om den 
studerende efterfølgende består eller dumper.  

MW meddelte at der er fremkommet et forslag om at næste Uddannelsens 
Dag på ToRS evt. kan have som (del-)tema, hvorledes fristelsen til at lade 
studerende, som ikke er berettigede til det, passere igennem, kan modstås, 
især på småfagene hvor der tilsyneladende ofte opleves stærkere 
afhængighed af fagets STÅ-indtægter end der gør på holdfagene. 

MW meddelte at Københavns Universitets sprogsatsning, der drejer sig om 
fremmedsprog i andre uddannelser end sproguddannelser, også kommer til 
at omfatte ToRS, og at der er afsat penge i den forbindelse. 

MW meddelte endelig at det kan konstateres at væsentligt flere specialer 
end tidligere bedømmes ikke-bestået. Drøftelser fandt sted om hvorvidt 
dette er et symptom på et dybere problem med et øget antal studerende der 
ikke burde være nået helt frem til specialet, et udtryk for mangel på 
skriftlighed og fravær af tilstrækkelige mængder vejledning, opgave- og 
skriveseminarer mv. i løbet af uddannelsen, hvorvidt det nærmere er en 



 

SIDE 4 AF 5 konsekvens af at kandidatstuderende presses meget hårdere end tidligere 
med meget stramme krav til maksimal studietid mv., eller hvorvidt de 
væsentligste årsager er nogle andre, eller om der evt. kan være tale om 
kombinationer af alle disse faktorer. 

MW og UP meddelte endelig hvorledes studenterambassadørfunktionen ved 
Københavns Universitet virker i forskellige sammenhænge. 

 

Ad 3) Sophus Helle redegjorde for et rundsendt forslag om at oprette et 
kursus i filologisk metode på oldfagene Assyriologi og Ægyptologi på 
disses kandidatuddannelser. 

Drøftelser fandt sted, bl.a. om hvorledes de relevante filologisk-metodiske 
begreber og deres anvendelse hidtil i et omfang er blevet indlært af de 
studerende i en slags mesterlærestruktur, hvilket pga. flere studerende mv. 
ikke er hensigtsmæssigt længere, om der findes kurser andre steder på 
fakultetet der dækker det samme område, og om et allerede eksisterende 
studieelement skal pilles ud af KA-studieordningen til fordel for et sådant 
studieelement i filologisk metode, og om dette evt. vil føre til at balancen 
mellem de filologiske oldtidsfag og det materielle oldtidsfag på CNA vippes 
og om der evt. bør foretages yderligere interne faglige drøftelser i den 
forbindelse. MW og Sophus Helle blev af studienævnet udpeget til at udgøre 
et udvalg der arbejder videre med emnet. 

 

Ad 4) UP redegjorde for at der vil blive sendt besked rundt i ToRSstudnyt 
om reglerne for udlån fra ToRS’ videnscenter, herunder at håndbøger ikke 
må udlånes mv. Der er endvidere købt udstyr og der vil evt. blive skiltet 
yderligere mv. i videnscenteret. 

Drøftelse fandt sted, hvor det bl.a. blev nævnt at en del studerende klager 
over at de ansatte der har kontor i videnscenteret taler for meget med 
hinanden ude i videnscenteret, hvorved de studerende forstyrres, at 
receptionen der ligger inde i videnscenteret også uundgåeligt giver 
anledning til larm, at den ende af videnscenteret der ligger væk fra både 
kontorerne og receptionen har åbning ud mod det store fakultetstorv, hvilket 
gør at den også er svær at gøre til stillezone, og at der i det hele taget er 
uklarhed i forhold til hvilke regler der gælder for hvor man må tale og hvor 
man ikke må tale, hvilket hænger sammen med at videnscenteret er nyt, og 
reglerne stadig under fastlæggelse. MW og UP vil evt. tage initiativ til et 
fællesmøde med deltagelse af de studerende om emnet. 

 

Ad 5) UP redegjorde for de rundsendte udkast til evalueringsrapporter, den 
interne og den eksterne. Der evalueres på næsten alle fag, men i varierende 



 

SIDE 5 AF 5 omfang fra fag til fag, og den samlede procentdel af kurser der er blevet 
evalueret er faldet en anelse. Der er ikke blevet afleveret mange elektroniske 
evalueringsskemaer ved evalueringen af undervisningen i forårssemesteret 
2013.  

Når evalueringsudvalget har færdigredigeret den eksterne rapport, vil den 
blive lagt på: 
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/rapporter/ jf. praksis. 

 

Ad 6) UP og MW redegjorde for at et nyt skriv er under udarbejdelse, der 
vil blive rundsendt i ToRSnyt mv., vedr. fordelingen af studieledelsens 
opgaver mellem de to, således at ToRS-ansatte og andre kan få overblik 
over denne. 

 

Ad 7) Næste møde i studienævnet blev flyttet til 23. okt. 2013 kl. 10:00 til 
12:30, således at studiechef Annette Moe og prodekan Jens Erik Mogensen 
kunne inviteres på besøg i tidsrummet 10:00 til 11:30 som de har ønsket det, 
med henblik på drøftelser af konsekvenserne af SU-reformen og 
studietidsmodellen. MW anførte at han vil forsøge at få rykket 
medarbejdermødet den 23. okt., så det først starter 12:30. Studienævnet var 
endvidere af den indstilling, at det ville være hensigtsmæssigt at få de 
udkast til bekendtgørelser, hvis offentliggørelse skulle være nært 
forestående, samt evt. andre relevante dokumenter, tilsendt som bilag forud 
for mødet d. 23. okt. 

 

Ad 8) MW redegjorde for et problem i Japanstudiers kandidatstudieordning, 
vedr. bestemmelserne for specialet. Studienævnet opfordrede MW til at 
opfordre Japanstudier til at diskutere den måde specialekravene og de 
faglige mål for specialet er beskrevet i studieordningen. 

 

Ad 9) Thea Björklund Larsen rejste spørgsmålene om inddragelse af de 
studerende i processen med udarbejdelse de nye 2015-studieordninger samt 
valg af nye studenterrepræsentanter til studienævnet. 


