
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

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  

 

 

 

 

KAREN BLIXENS PLADS 8 

2300 KØBENHAVN S 

 

MOB  51 30 26 91 

 

teisner@hum.ku.dk 

www.tors.ku.dk  

 

 

 

 

SIDE 3 AF 3 KAREN BLIXENS PLADS 8 2300 KØBENHAVN S MOB  51 30 26 91 teisner@hum.ku.dk www.tors.ku.dk 

  

M Ø D E R E F E R A T  5. MAJ 2020 

Forum Strategisk udvalg  

Møde afholdt 4. maj 2020  

Sted Zoom  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

Annika Hvithamar (AH), Ingolf Thuesen (IT), Lars Højer (LH), Maria 

Munnecke (MM), Marie H. Roesgaard (MR), Margit Warburg (MW), Tea 

Sindbæk Andersen (TSA), Tim M. Jørgensen (TJ), Tippe Eisner (TE), 

Tobias Richter (TR) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden og valg af referent til onsdagsmøde 

Dagsordenen er godkendt, referent på onsdagsmødet er TSA. 

Ordstyrer er TJ. 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde  

TE præsenterede udkast til en skabelon for årshjul for udvalgets 

faste opgaver. Skabelonen er godkendt, men selve måden udvalget 

skal bruge et årshjul på blev debatteret.  

Det er besluttet at tage det op på næste møde, under et punkt om 

udvalgets opgaver og formål mere generelt.  

Ad 3) Uddannelsesredegørelse  

AH gav en kort opsummering af uddannelserne på ToRS. I det 

store og hele er de i god form, men der er individuelle udsving samt 

problemer af mere generel karakter, der i øvrigt gør sig gældende 

for flere af HUMs uddannelser. Overordnede konklusioner på årets 



 

 

SIDE 2 AF 3 uddannelsesredegørelse er at en stor del af vores studerende er 2/3 

studerende (ift. eksaminer); at praksisinddragelse og 

uddannelsesudvikling typisk er ad hoc og afhængigt af det enkelte 

fagmiljø; og at der er (langt) flere udviklingsaktiviteter på BA-

delene end KA-delene af størstedelen af ToRS’ uddannelser (i 

pipeline er fx ny BA-studieordning på Mellemøststudier, nyt BA- 

fælleskursus på oldtidsfagene; og fælles KA for Asienstudier). 

T.O. bliver KA-uddannelsen islamiske studier overflyttet til 

Teologi. 

Der er en ny studieordning for KA Østeuropastudier i samarbejde 

med Lunds Universitet. Denne ønskes præsenteret på næste møde. 

Ad 4) Fremtidsplanerne for Asienstudier  

AH orienterede om en ny fælles KA i Asienstudier. Ønsket til en 

fælles KA bunder bl.a. i en stærkere forskningsdækning af KA på 

Asienstudier; retskrav til Asienstudier for Koreastudier og Moderne 

Indien og Sydasienstudier; samt større optagelsesgrundlag fra 

eksisterende uddannelser. Sammenlægningen af KA-uddannelserne 

til én fælles KA er godt i proces, og forhåbentlig kan den 

godkendes af dekanatet til juni og rektoratet i september, således at 

første optag på uddannelsen kan ske i september 2021.  

Ad 5) Orientering vedr. fakultetets målplan 

Pga. COVID-19 er høringspartnerne blevet indskrænket til 

Akademisk Råd og FSU. IT og MW orienterede om at det stadig er 

i proces, og de derfor endnu ikke ved så meget. Endvidere er 

processen forsinket dels pga. COVID-19, dels da der afventes ny 

dekan på HUM.  

Ad 6) ToRS’ aftagerpanel  

Aftagerpanelet mødes én gang årligt. Pga. COVID-19 er mødet 

udskudt til E20. Der efterspurgtes input til tema for årets møde. 

MM gjorde opmærksom på, at hvis mødet afholdes efter d. 1/9-20, 

skal vi huske inddragelse af de nye studieordninger. 

Det ønskes i øvrigt at aftagerpanelet og dets rolle drøftes 

yderligere af strategisk udvalg. Det skal derfor på som et 

selvstændigt punkt på først mulige møde. 

Ad 7) Aktuelle ideer og situationer i verden  

En samling på i alt 10 korte skriv om ”Sådan påvirker coronakrisen 

kulturer kloden rundt” er på vej. Det laves i samarbejde med 

kommunikationsafdelingen på Humaniora, og vil – udover at blive 

udsendt til div. mediekontakter – ligge på KU’s hjemmesider og 

sociale medier.  

Ad 8) Meddelelser 

Ingen meddelelser 

Ad 9) Evt. 



 

 

SIDE 3 AF 3 MW: Akademisk Råd i færd med, rent proaktivt, at lave et skriv 

vedr. kriterier/ønsker til en ny dekan for humaniora. Har man bud, 

er man velkommen til at sende disse til MW. 

TSA: I forlængelse af samlingen af korte coronaskriv (jf. pkt. 7) 

samt tidligere afholdte brobygningsaktiviteter, foreslås det at bygge 

videre på denne form for ”kort” formidling, fx via opstart af en 

ToRS-toolbox. Det kan udover korte skriv være cases, kilder eller 

korte videoer, der kan målrettes gymnasieskolen (elever og lærere), 

specifikke lærerforeninger, samt pressen m.fl. Materialet kan være 

tilgængeligt/hostes via KulturKursers hjemmeside. 

TSA og TE arbejder videre med dette initiativ, i samarbejde med 

AH.  
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