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Studienævnsvedtagelse vedr. dispensation til at få en ekstern vejleder 

fra ToRS 

25. AUGUST 2022 

 

Som vedtaget på Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studiers 

møde d. 7. december 2011 samt opdateret på møde d. 8. april 2016 og på 

møde d. 25. august 2022: 

 

En vejleder på en skriftlig opgave (BA-projekt1, KA-speciale2, selvstuderet 

emneopgave el.lign.) skal som udgangspunkt altid være en person fra denne 

liste over tilladte vejledere: 

https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Speciale%20og%20andre%2

0projekter/Vejlederpraesentationer_ToRS.pdf  

 

En vejleder på en skriftlig opgave (fri eller bunden hjemmeopgave) som er 

en del af eller afslutningen (dvs. eksamen) på et givet kursusforløb, skal 

som udgangspunkt altid være underviseren (eller en af underviserne) på det 

pågældende kursus, uanset om vedkommende står på ovennævnte liste eller 

ej. 

 

 
1 Se fx: https://kunet.ku.dk/studie/moderneindien-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20din%20vejleder&topicId=e1acba28-e287-4932-a20b-

cae9fcd6d2ba#e1acba28-e287-4932-a20b-cae9fcd6d2ba 
2 Se fx: https://kunet.ku.dk/studie/religionsvidenskab-

ka/Sider/Emne.aspx?topic=Emne%20og%20vejleder&topicId=a91eb433-c4d4-4a9c-a0dc-

27f445453ffe#a91eb433-c4d4-4a9c-a0dc-27f445453ffe  /  

https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-

KA/Sider/Emne.aspx?topic=Emne%20og%20vejleder&topicId=a91eb433-c4d4-4a9c-

a0dc-27f445453ffe#a91eb433-c4d4-4a9c-a0dc-27f445453ffe  
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SIDE 2 AF 3 Hvis der foreligger væsentlige faglige hensyn som nødvendiggør det, kan 

der søges dispensation til at få en eksaminationsberettiget underviser fra 

ToRS, som ikke står på ovennævnte liste, som vejleder på et bachelorprojekt 

eller et speciale eller en selvstuderet emneopgave el.lign. 

 

Det kan fx være en ekstern lektor eller en studielektor eller andre fra ToRS, 

alt efter hvilken opgave der er tale om, og hvilken eksaminationsberettigelse 

den pågældende ToRS-ansatte har, hvilket veksler både fra opgave til 

opgave og fra ansat til ansat. 

 

Hvis en studerende ønsker at søge en sådan dispensation til en ekstern 

vejleder fra ToRS, så skal den studerende først selv forhøre sig hos den 

pågældende underviser om vedkommende er eksaminationsberettiget ved 

netop den pågældende eksamen (og derfor har mulighed for at blive 

vejleder) og om underviseren selv ønsker at blive vejleder, måtte 

dispensationsansøgning heromkring blive godkendt. 

 

Herefter skal den studerende udforme en ansøgning om dispensation som 

skal redegøre for hvilke væsentlige faglige hensyn der nødvendiggør at den 

pågældende underviser fra ToRS bliver vejleder, herunder hvorfor ingen fra 

listen over tilladte vejledere kan vejlede på fagligt forsvarlig facon. 

 

Der kan for BA-projekter og selvstuderede emner ikke søges om 

dispensation til at få en vejleder fra et andet institut ved Københavns 

Universitet eller fra et andet universitet eller til at få en bivejleder. 

 

Der kan for specialer også søges om dispensation til at få en vejleder fra et 

andet institut ved Københavns Universitet, men ikke fra et andet universitet. 

 

Ved specialer kan der endvidere også søges om dispensation til at få en 

bivejleder, som skal være fra ToRS, udover hovedvejlederen. 

 

Hvis en studerende ønsker en tilladt vejleder fra ovennævnte liste men fra et 

andet fag end den studerendes eget, til en skriftlig opgave, der ikke er en del 

af eller afslutningen på et givet kursusforløb, skal den studerende kontakte 

uddannelseslederen på den studerendes eget centrale fag (grundfag) som 

skal give samtykke pr. mail til den studerende til valg af en vejleder fra 

listen fra et andet centralt fag (grundfag). 



 

 

SIDE 3 AF 3  

Ansøgninger om dispensation til ekstern vejleder fra ToRS (eller for 

specialers vedkommende evt. fra et andet institut ved Københavns 

Universitet eller evt. en bivejleder fra ToRS udover hovedvejlederen) 

indsendes pr. mail til sn-tors@hum.ku.dk  jf. denne procedure: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier da det er 

studienævnet, ikke studieledelsen, der har kompetencen på dette område. 

 

Bemærk at dispensation til ekstern vejleder fra ToRS kun kan søges som en 

ikke-varig eksamensformsdispensation som gælder i en bestemt 

eksamenstermin (ét semester ad gangen), da denne eksamensform ikke er 

omfattet af varige dispensationer på ToRS jf.: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Retningslinjer_for_

varige_dispensationer_paa_ToRS.pdf 

 

Bemærk endelig at studieledelsens beføjelser til at udpege vejledere er 

videre end den studerendes mulighed for at søge dispensation til vejleder, 

hvilket indebærer at det godt kan forekomme (dog sjældent) at en 

studerende af studieledelsen får udpeget en vejleder som ikke står på listen 

over tilladte vejledere, evt. en som den studerende ikke selv ville kunne 

have ansøgt om dispensation til at få. 
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