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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  10. DECEMBER 2019 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent:  Maria Munnecke  

Til stede: 

Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa, formand), Ulla Prien 

(VIP-Mellemøsten), Simon Stjernholm (VIP-Religion), Birgitte Schepelern 

Johansen (VIP-Øvrige fag), Nikoline Galst (Studerende, Asien, 2. supple-

ant), Emma Marie Chammon (Næstformand og studerende, Religion), Ali 

Mahmoud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten), Emma Hjerrild Bech 

(Studerende, Øvrige fag), Karina Klaris Dich (studenter-studievejleder, ob-

servatør), Maria Munnecke (observatør og referent), Annika Hvithamar 

(Studieleder, observatør) ind til kl. 14:00. 

 

Fraværende: Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Sebastian Weede (Stude-

rende, Øst og Sydøsteuropa. Fra kl.14:00: Annika Hvithamar (Studieleder, 

observatør). 

 

Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af  

i. referat fra studienævnsmøde afholdt d. 19. november 

2019. Se bilag. 

ii. referat fra ekstraordinært studienævnsmøde, afholdt 



 

 

SIDE 2 AF 6 d. 6. december 2019. Bilag eftersendes 

c. Opfølgning 

d. Valg og udpegning af repræsentanter og suppleanter på de 

respektive repræsentationsområder. Se bilag. 

 

2. Meddelelser 

a. fra studienævnsformanden 

i. postmødeafgjorte sager 

b. fra nævnsmedlemmer 

c. fra studieledelsen 

d. fra studievejledningen 

 

3. Informationspunkter. (Tages op på mødet, skulle en mødedeltager ønske 

det) 

a. Valg 2019 på Københavns Universitet. Se bilag. 

b. Udkast til aftale om fjernprøve. Se bilag 

c. Feedbackfeltet i den nye kursusbeskrivelsesskabelon. Se 

bilag 

d. Nyt aftaledokument om projektorienteret forløb - oversat 

til engelsk. Se bilag 

 

4. Drøftelsespunkt: Evaluering af ny integreret MØ-studieordning. Se bilag 

 

5. Drøftelsespunkt: Målplan 2020-2023 på HUM. Se bilag. 

 

6. Drøftelsespunkt: Vedtagelse af omtrentlig frekvens og varighed af studie-

nævnsmøder i forårssemesteret 2020. Se bilag. 

 

7. Drøftelsespunkt: Problemer med undervisningstilmeldingen samt Stan-

dardsvar til studerende, der har problemer med undervisningstilmelding. Se 

bilag. 

 

8. Drøftelsespunkt: Indmeldelse af medlemmer til optagelsesudvalg 2020. 

Se bilag. 

 

9. Drøftelsespunkt: Propædeutik på Religionsvidenskab. Se bilag. 

 

10. Godkendelsespunkt: 5 ECTS og 7,5 ECTS fagelementer i BATV og 

KATV Tværkulturelle Studier. Se bilag. 

 

11. Evt. 

 

 

  



 

 

SIDE 3 AF 6 Ad 1.a.)  

Dagsordene blev godkendt med følgende ændringer: 

- Pkt. 10. (godkendelsespunkt) behandles før drøftelsespunkterne og 

efter informationspunkterne, dvs. inden pkt. 4 og efter pkt. 3.  

- Pkt. 7. udgår og erstattes i stedet af drøftelsespunktet ”Undervis-

ningstilmelding”.  

- Pkt. 9. udsættes til et efterfølgende møde. 

 

Ad 1.b.) 

Referat af studienævnsmøde afholdt d. 19. november 2019 blev godkendt.  

 

Referat fra ekstraordinært studienævnsmøde afholdt d. 6. december 2019 

blev godkendt.  

 

Ad 1.c.)  

Studienævnsformanden opsummerede væsentlige dele af det eftersendte bi-

lag ”Korrespondance med Dekan efter afsending af skrivelser fra SN på 

ToRS og alle SN på HUM”. 

 

Ad 1.d.) 

Rektor har, jf. bilag til punktet, udpeget ”følgende studerende til Studienæv-

net for Tværkulturelle og Regionale Studier, for valgperioden 1. februar 

2020-31. januar 2021:  

 

Repræsentationsområde Mellemøsten: Ali Mahmoud Abou El Zalaf 

(fgz885). 

Suppleanter: 

1. Gihan Koftan (fcx386) 

2. Eline Luna Sylvester Schumann (cwg394) 

 

Repræsentationsområde Religion: Emma Marie Chammon (prc510). 

Suppleanter: 

1. Tilde Juel Hansen (dzb753) 

2. Lucas Emil Zukunft (hmw467) 

 

Repræsentationsområde Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur: Emma 

Hjerrild Bech (zcs233). Suppleant Asta Salicath Halvorsen (bwv299)” (jf, 

mail af 25. november 2019, som indgik som en del af bilaget til punktet). 

 

Nye repræsentanter for den kommende periode vil blive inviteret til Studie-

nævnets sidste møde i januar 2020, jf. praksis.  

 

I februar (efter førstkommende møde, hvis muligt) inviteres studenterrepræ-

sentanter til møde om studienævnsarbejde.  



 

 

SIDE 4 AF 6  

Ad 2.a.) 

Studienævnsformanden meddelte følgende: 

- Der er afholdt tre postmøder siden sidste studienævnsmøde, hvoraf ét 

blev afholdt med uden deltagelse af studenterrepræsentant og studie-

nævnssekretær. Kun SN-formand med assistance af Eksamenskoordina-

tor Anne K. Bergenholtz deltog. Under sidstnævnte møde blev akutte sa-

ger behandlet. 

- Studieleder og Studienævnsformand har afholdt statusmøde. 

 

Ad 2.a.i.) 

Studienævnsformanden meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte sa-

ger. 

 

Ad 2.b) 

Der var ingen meddelelser fra nævnsmedlemmer. 

 

Ad 2.c.) 

Studieleder meddelte, at kandidatuddannelsen Islamiske Studier pr. 1. sep-

tember 2021 overføres til Teologi. Der skal i den forbindelse udarbejdes en 

overgangsordning for de studerende, der er indskrevet på kandidatuddan-

nelse 1. september 2018 eller tidligere.  

Ulla Prien udtrykte ærgrelse over, at Studienævnet ikke var blevet informe-

ret om eventuelle overvejelser om overflytning af uddannelsen til et andet 

fakultetet, forud for at være blevet præsenteret for indstilling til lukning af 

uddannelsen. 

 

Ad 2.d.) 

Studievejledningen meddelte, at der afholdes ansættelsessamtaler til en ny 

studenterstudievejleder til Mellemøstens sprog og samfund.  

 

Ad 3) 

Følgende informationspunkter indgik som en del af mødets dagsorden:  

a. Valg 2019 på Københavns Universitet, jf. bilag. 

b. Udkast til aftale om fjernprøve, jf. bilag 

c. Feedbackfeltet i den nye kursusbeskrivelsesskabelon, jf. bilag  

d. Nyt aftaledokument om projektorienteret forløb - oversat til engelsk, jf. 

bilag.  

 

Ad 4)  

Drøftelser fandt sted om emnet ”Evaluering af ny integreret MØ-studieord-

ning”. Det nævntes bl.a., at der kan være relevante samarbejdsflader for ud-

bud af kurser/dele af kurser i såvel det religionsvidenskabelige fagmiljø som 

minoritetsstudiers fagmiljø. 

Derudover drøftedes mulighederne for en bredt funderet studenterevaluering 



 

 

SIDE 5 AF 6 af den sammenlagte uddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (evt. med 

inddragelse af tidligere undervisningsevalueringer og seneste UMV-under-

søgelse) samt en eventuelt fremtidig evaluering af obligatoriske udlandsop-

hold på ToRS.  

 

Ad 5) 

Studienævnsformanden opsummerede indholdet af bilagene vedr. Målplan 

2020-2023 på HUM og rammesatte den korte drøftelse, som herefter fandt 

sted.  

 

Ad 6) 

Studienævnet vedtog (efter drøftelse og retningsanvisende afstemning) at 

følge, den til mødet benævnte, ”parentesløsning” til fastsættelse af omtrent-

lig frekvens og varighed af studienævnsmøder i forårssemesteret 2020, hvor 

møderne afholdes ca. hver anden uge med aflysninger af visse møder. Mø-

derne foreslås afholdt:  

 

”Uge 6, 8, (10), 12, 14, 18, 20, (22), 24, (26) – i alt 7 til 10 møder, alt efter 

om møderne i uge 10 og/eller uge 22 og/eller uge 26 aflyses. Der er både 

mulighed for at det afklares før semesterstart hvilket møder der skal aflyses, 

eller det kan afklares i løbet af semesteret” (jf. bilag). 

 

Ad 7) Drøftelsespunktet ”Problemer med undervisningstilmeldingen samt 

Standardsvar til studerende, der har problemer med undervisningstilmel-

ding” blev udsat, jf. referat af pkt. 1.a., og blev erstattet med punktet ”Un-

dervisningstilmelding”.  

Studienævnsformanden videreformidlede under mødet en exceloversigt over 

tilmeldinger til forårssemesterets kurser og fremviste oversigten til møde-

deltagerne. Maria Munnecke vejledte nævnet i brug og læsning af excel-

oversigten.   

Studienævnet opfordrer studieledelsen til, i vurderingen af, hvilke kurser der 

aflyses, at tage højde for det manglende udbud af visse kandidattilvalgskur-

ser til studerende indskrevet inden 1. september 2019, som derved ikke har 

kunnet tilmelde sig i den ordinære undervisningstilmeldingsperiode og/ eller 

på ordinær vis. 

 

Ad. 8) 

Studienævnsformanden informerede om, at Studienævnet på et fremtidigt 

møde vil skulle drøfte prioriteringen af de 6 nye kvote-2 kriterier.  

Studienævnet vedtog herefter at indmelde følgende medlemmer til optagel-

sesudvalg 2020:  

 

 Martin Schou Madsen (VIP, Øst- og Sydøsteuropa, SN-formand).  



 

 

SIDE 6 AF 6 Indstilles som formand af optagelsesudvalget.  

 Ulla Prien (VIP, Mellemøsten, SN-medlem) 

 Morten Warmind (VIP, Religionsvidenskab, SN 2. suppleant) 

 Nikoline Galst (Studerende, Asien, SN 2. suppleant),  

 Emma Marie Chammon (Studerende, Religion, SN-næstformand) 

 Ali Mahmoud Abou El Zalaf (Studerende, Mellemøsten, SN-med-

lem) 

 Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige fag, SN-medlem) 

  

Ad 9) Drøftelsespunkt: Propædeutik på Religionsvidenskab. Se bilag. 

Punktet blev udsat, jf. referat af pkt. 1.a.  

 

Ad 10)  

Studienævnet drøftede punktet efter pkt. 3 [red. men det er af praktiske 

grunde indføjet som her i referatet].  

 

Studienævnet godkendte de foreslåede 5- og 7,5 ECTS-elementer til imple-

mentering i hhv. bachelor- og kandidattilvalgsordningen for Tværkulturelle 

Studier.  

Studienævnet uddelegerede samtidig kompetencen til færdiggørelsen af im-

plementeringen til Studienævnsformanden i samarbejde med uddannelses-

koordinator og relevante administrative medarbejdere, herunder til at indføje 

et ekstra kompetencemål indeholdende selvstændig analyse, arbejde selv-

stændigt med x eller lign.).  

 

Studienævnet udtrykte ønske om, at der også tilføjes 10 ECTS fagelementer 

(som både BA-tilvalg og KA-tilvalg).   Maria Munnecke videreformidler 

dette ønske til U&S. 

 

Ad 11). Evt. 

Studienævnsformanden orienterede om følgende under punktet:  

- Slutevalueringen af undervisningen på ToRS’ kurser i E19 er i gang. 

- Evaluering af både bachelorforløb; og forløb, der indeholder praktikop-

hold, dvs. projektorienterede forløb (på KA- centralfag) og projektorien-

terede emner (BATV og KATV på Komparative kulturstudier) eller 

lign. er udsendt til de studerende pr. mail. 

 

 


	Til stede:

