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

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

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

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

(VIP-Mellemøsten), Simon Stjernholm (VIP-Religion), Mikkel Bunkenborg 

(VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Ying Chen 

(Studerende, Asien), Nikoline Galst (Studerende, Asien, observatør), Emma 

Marie Chammon (Studerende, Religion, næstformand), Alex K. Tonnesen 

(sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Louise Hegelund 

Waaben (AC-studievejlder, observatør), Maria Munnecke (Administrativ 

medarbejder fra ToRS, observatør). 

 

Fraværende: Emma Hjerrild Bech (Studerende, Øvrige fag), Sebastian 

Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Ali Mahmoud Abou El Zalaf 

(Studerende, Mellemøsten). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 



 

 

SIDE 2 AF 6 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Studievejledningen. 

3) UMV-institutrapporter TORS. 

4) Aftaledokument om uddannelsesredegørelse for ToRS, 2019. 

5) Sagsnotat vedr. fjernprøve i høring. 

6) Pladser i studienævn. 

7) Implementering af ny specialemodel. 

8) Evaluerende tilkendegivelse -  Sommereksamen 2019 - 

Religionsfagene, ToRS. 

9) Valg af stedfortrædende formand for studienævnet i E19. 

10) Årets studenteroptag. 

11) Forlængelse af sidefag for studerende med humanistisk ikke-

gymnasierettet kandidatuddannelse. 

12) Temamøde om kvote 2-modellen. 

13) Frister for vintereksamen 2019-20 og sommereksamen 2020. 

14) ToRS studievejledning: Nye åbningstider E19. 

15) Timetal på småfag. 

16) Studieordningselementer til sommerskolen Contemporary Buddhist 

Studies BA og KA. 

17) Studiestartsprøver KA fra september 2020. 

18) Strategi 2023: Udkast til mål og handleplan for HUM (advisering 

om høring). 

19) Evt. 

 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 9. august 2019 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Martin Schou Madsen meddelte at pensumbestemmelserne fortsat 

er på vej ind i studieordningerne jf. punkt 14 på side 6-7 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_j

uni_2019_-_godkendt.pdf  

Birgitte Schepelern Johansen meddelte at det høringssvar som omtales 

under punkt 8 på side 5-6 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_a

ug_2019_-_godkendt.pdf beklageligvis ikke var blevet udarbejdet. 

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_juni_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_14_juni_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_aug_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_aug_2019_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 3 AF 6 Ad 2.a.) Martin Schou Madsen meddelte at der var blevet afholdt et antal 

postmøder, at der var blevet afholdt et erfaringsopsamlingsmøde ved merit-

overførsel fra udenlandske universitetet i forbindelse med obligatoriske ud-

landsophold, og at han, på vegne af studienævnet, har budt de nye BA- og 

KA-studerende velkommen og informeret om Studienævnet ved velkomst-

arrangementer arrangeret af Studievejledningen. 

Han meddelte endvidere at der afholdes valg af studienævnets studenterre-

præsentanter i efteråret 2019 jf.: https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Si-

der/Valg.aspx  

Martin Schou Madsen og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle 

postmødeafgjorte sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at studiestarten er under 

afvikling og at der evt. vil blive sat et nyt skilt op i studenterområdet på 3. 

sal i bygning 10, i stedet for det nuværende skilt hvor der står ”Barstionen”. 

 

Ad 2.d.) AC-studievejleder Louise Hegelund Waaben meddelte at studie-

starten i efterårssemesteret 2019 på ToRS er under afvikling. 

 

Ad 3) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for nogle resultater fra en 

afholdt studiemiljøundersøgelse jf.: https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/stu-

diemiljøundersøgelser/resultater-fra-undersøgelsen/Sider/default.aspx  

Drøftelser fandt sted om emnet. En eller flere handleplaner vil evt. blive ud-

arbejdet. 

 

Ad 4) Der informeredes om et aftaledokument om uddannelsesredegørelse 

for ToRS, 2019. Drøftelser fandt sted om emnet, herunder vedr. fremtiden 

for KA i Islamiske studier, som måske skal overtages af Det Teologiske Fa-

kultet. 

 

Ad 5) Studienævnet drøftede et sagsnotat vedr. fjernprøver som var sendt i 

høring, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 8 (jf.: https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=183445 ) i hvilken det fremgår at:  

§ 8. Universitetet kan afholde prøver som videokonferencer eller ved 

hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Universitetet skal sikre, at sik-

kerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Sider/Valg.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Sider/Valg.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemiljøundersøgelser/resultater-fra-undersøgelsen/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemiljøundersøgelser/resultater-fra-undersøgelsen/Sider/default.aspx
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183445
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183445


 

 

SIDE 4 AF 6 prøve svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven. 

Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos 

den studerende under prøven. Eksaminator og censor kan opholde sig 

andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give bedøm-

melsen efter gældende regler i øvrigt. 

Studienævnet tilsluttede sig et høringssvar udformet af administrationen på 

ToRS, i hvilket det anføres at ToRS’ administration byder en overordnet 

rammeskrivelse vedrørende fjernprøver velkommen. Administrationen på 

ToRS finder det imidlertid bekymrende, at der med retningslinjerne følger 

en meget detaljeret procedurebeskrivelse, der medfører ekstra arbejdsopga-

ver til administrative medarbejdere i forhold til den nuværende sagsgang. 

Der opfordres til, at der i stedet udelukkende fastlægges overordnede ret-

ningslinjer, og at tilrettelæggelsen af arbejdet ligger hos de medarbejdere, 

der skal udføre dem. 

Høringssvaret planlagdes afsendt på vegne af studieledelse, studieadmini-

strationen og studienævnet senest d. 15. september, kl. 12:00 

 

Ad 6) Studienævnet havde overvejet om repræsentationsområderne evt. bør 

justeres/omorganiseres/omdøbes jf. punkt 6 på side 5 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_refe-

rat_9_aug_2019_-_godkendt.pdf  

Studienævnet vedtog, at på trods af opmærksomheden på at især ét af re-

præsentationsområderne (Øvrige fag) er meget diverst mht. uddannelser og 

fagligheder, så ser nævnet for nuværende ikke nogen årsag eller for den 

sags skyld praktisk mulighed for at ændre repræsentationsområderne i stu-

dienævnet på ToRS. Forud for næste gang nævnets VIP-repræsentanter er 

på valg - i efteråret 2021, kan spørgsmålet med fordel tages op igen. 

 

Ad 7) Der informeredes om implementeringen af ny specialemodel, som vil 

afspejle sig i nye frister som vil blive lagt på KUnet her: https://ku-

net.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Over-

blik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-

420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b under 

overskriften ”Jeg vil gerne se et overblik over tidsfrister”. 

 

Ad 8) Der informeredes om en evaluerende tilkendegivelse - Sommereksa-

men 2019 - Religionsfagene, ToRS. 

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_aug_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_9_aug_2019_-_godkendt.pdf
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overblik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b#1a7bf7b0-040a-420e-93e3-321facfa080b


 

 

SIDE 5 AF 6 Ad 9) Studienævnet valgte Ulla Prien til stedfortrædende formand til og 

med januar 2020. Dvs. hendes periode udvides med ét semester yderligere, 

jf. punkt 1.c. på side 2 i: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/refera-

ter/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf  

Det formodes at Birgitte Schepelern Johansen agter at stille op til det efter-

følgende valg som stedfortrædende formand for perioden februar 2020 til ja-

nuar 2022. 

 

Ad 10) Der informeredes om årets studenteroptag på ToRS’ BA-uddannel-

ser. 

 

Ad 11) Der informeredes om en ny regel om forlængelse af sidefag for stu-

derende med en humanistisk ikke-gymnasierettet kandidatuddannelse. 

Den indebærer, at det, der står i eksempelvis § 10, Stk. 3 på side 5 her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsviden-

skab/religionsvidenskab_kasf,  ikke længere er præcist. 

Det er ikke længere kun for studerende, hvis centrale fag hører under et an-

det hovedområde end humaniora, at kandidatsidefaget forlænges med 30 

ECTS. 

Nu gælder de regler, der står her: https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/side-

fag/  

Nemlig at hvis den studerendes kandidatuddannelse er humanistisk, men 

ikke i et fag, der undervises i (i gymnasiet), så forlænges kandidatsidefaget 

ligeledes. 

Fx Litteraturvidenskab er sådan et fag, da det ikke fremgår af denne oversigt 

over fag på de gymnasiale uddannelser: 

https://www.ug.dk/6til10klasse/oversigt-over-fag-paa-de-gymnasiale-ud-

dannelser  

 

Ad 12) Der informeredes om et afholdt temamøde om kvote 2-modellen på 

Københavns Universitet jf.: https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/01/ad-

gangsproeve-paa-vej-for-studerende-i-kvote-2/ samt jf.: https://ku-

net.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Studievej-med-et-alternativ-til-karakte-

ren.aspx  

 

Ad 13) Der informeredes om frister for vintereksamen 2019-20 og sommer-

eksamen 2020 jf.: https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Si-

der/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_8_feb_2019_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_kasf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/religionsvidenskab_kasf
https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/sidefag/
https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/sidefag/
https://www.ug.dk/6til10klasse/oversigt-over-fag-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://www.ug.dk/6til10klasse/oversigt-over-fag-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/01/adgangsproeve-paa-vej-for-studerende-i-kvote-2/
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/01/adgangsproeve-paa-vej-for-studerende-i-kvote-2/
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Studievej-med-et-alternativ-til-karakteren.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Studievej-med-et-alternativ-til-karakteren.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Studievej-med-et-alternativ-til-karakteren.aspx
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664


 

 

SIDE 6 AF 6 41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664  samt 

jf.: https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Eksa-

men/Bliv%20klar%20til%20eksamen/Tors-Frister_for_vintereksamen.pdf  

samt jf.: https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Eksa-

men/Bliv%20klar%20til%20eksamen/Tors-Frister_for_sommereksamen.pdf 

 

Ad 14) Der informeredes om nye åbningstider i studievejledningen jf.: 

https://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/  

 

Ad 15) Studienævnet vedtog at give dets fulde opbakning til et forslag fra 

studieledelsen om fastholdelse af kvalitet på uddannelser via dispensation 

fra 8/12-timersreglen. 

I forslaget lyder det bl.a. at ”[e]n dispensation for 8/12-timerskravet ønskes 

udelukkende for moduler, hvor tæt underviserkontakt giver fagligt og didak-

tisk udbytte.” 

 

Ad 16) Maria Munnecke redegjorde for et udkast til studieordningselemen-

ter til sommerskolen Contemporary Buddhist Studies BA og KA. 

Studienævnet godkendte studieordningselementerne og bemyndigede Martin 

Schou Madsen til, i samarbejde med relevante administrative medarbejdere 

og fagmiljøet, at færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) Studienævnet vedtog at indføre studiestartsprøver på KA-uddannel-

serne på ToRS fra september 2020. 

 

Ad 18) Der informeredes om en høring, der vil finde sted vedr. Strategi 

2023: Udkast til mål og handleplan for HUM jf.: https://om.ku.dk/stra-

tegi2023/  samt jf.: https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/pla-

ner/Sider/default.aspx  samt jf.: https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/le-

delse/strategi/planer/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-

23.pdf  

 

Ad 19) Intet. 

https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664
https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Eksamen/Bliv%20klar%20til%20eksamen/Tors-Frister_for_vintereksamen.pdf
https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Eksamen/Bliv%20klar%20til%20eksamen/Tors-Frister_for_vintereksamen.pdf
https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Eksamen/Bliv%20klar%20til%20eksamen/Tors-Frister_for_sommereksamen.pdf
https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Eksamen/Bliv%20klar%20til%20eksamen/Tors-Frister_for_sommereksamen.pdf
https://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/
https://om.ku.dk/strategi2023/
https://om.ku.dk/strategi2023/
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-23.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-23.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/ledelse/strategi/planer/Documents/HUM%20M%C3%A5lplan%202020-23.pdf

	Til stede:
	Dagsorden:

