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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  11. AUGUST 2017 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 11. august 2017 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Simon Stjernholm (VIP-Religion, 

suppleant), Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Mikkel Bun-

kenborg (VIP-Asien), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), 

Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Anna Buchardt Lar-

sen (Studerende, Mellemøsten, suppleant), Amanda Brødsgaard (Studeren-

de, Asien), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, 

observatør), Gustav Ryberg Smidt (Studenterstudievejleder, observatør), 

Thomas Rasmussen (Studenterstudievejleder, observatør), Maria Munnecke 

(administrativ medarbejder fra ToRS, observatør) 

 

Fraværende: Holger Klint (Studerende, Religion, næstformand). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 



 

SIDE 2 AF 7 i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Pensum på Russisk. 

4) Studienævnskonference den 9. oktober 2017 & "Udvikler KU sin 

undervisning?" den 21. september 2017. 

5) Forslag om at der holdes studienævnsmøde d. 25. august 2017. 

6) Vejledende retningslinjer for dispensationer vedr. afmelding af fag. 

7) Fjernelse af intern censur på skriftlige prøver samt udmøntning af 

andre besparelser. 

8) Generel dispensation Kinastudier Realia 1, BA SO 2015. 

9) Internetsider vedr. studiestart. 

10) Generel dispensation. Japanstudier Japansk sprog A: Moderne med 

sproghistorie. 

11) Bedømmelsestid på specialer. 

12) Opfølgningsplan: Uddannelsesevaluering af Assyriologi, 

Nærorientalsk Arkæologi, Ægyptologi. 

13) Studenterambassadørens nyhedsbrev om 1. og 2. kvartal 2017. 

14) Specifikation af omfangsbestemmelser for kandidat-fagelementerne 

for Japanstudier ”Tekstbaseret emne” (HJAK03042E) og 

Emnekursus A (HJAK03051E). 

15) Ny KA-sidefagsordning Arabisk. 

16) Ny BA-studieordning Østeuropastudier. 

17) Pensumbestemmelser for Mellemøstens sprog og samfund samt 

indledende drøftelser af muligheden for pensumaflevering uden om 

administrationen. 

18) Specialets placering. 

19) Tentativ fastlæggelse af mødedag og tid for studienævnet i 

efterårssemesteret 2017. 

20) Vedtagelse af ændringer i Arabisk BA-tilvalgsordningen 2017. 

21) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 20. juni 2017 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP redegjorde for at et høringssvar formodentlig vil blive sendt 

rundt i ToRSnyt og formidlet til udvalg. 

Studienævnet vedtog at det også lægges på studienævnets hjemmeside, 

nemlig her: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/H_ringssvar_fra_stu

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/H_ringssvar_fra_studien_vn__samarbejdsudvalg_og_institutr_d_p__ToRS.docx
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Ad 2.a.) UP meddelte om optaget på ToRS’ BA-uddannelser jf.: 

http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-

optagelse/optagelsesstatistik/2017/antal-optagne/  

UP meddelte at man har måttet ladet to eksamensformer bortfalde, ud af de 

på ToRS tilladte, da der var to for mange og fakultetet ville have os ned på 

20 former. De to former som bortfalder er dels 3 timers skriftlig prøve (det 

vil sige at den korteste skriftlige stedprøve nu er på 4 timer) og dels en prø-

ve med 45 min. forberedelse og 45 min. eksamination. Jf. endvidere punkt 

10 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_

maj_2017_-_godkendt.pdf  

 

UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte 

sager. 

 

Ad 2.b.) Tea Sindbæk Andersen meddelte at hun havde behov for frivillige 

studerende til en konference. Birgitte Schepelern ville gå videre med at tale 

med nogle af sine studerende, der evt. kunne være interesserede i dette.  

 

Ad 2.c.) Annika Hvithamar meddelte at studenterlokalerne på 3. sal i 

bygning 10 er under ombygning, og vil være færdige til semesterstart 

Annika Hvithamar meddelte endvidere at samarbejdet med CBS er  i proces, jf. 

punkt 2.b. på side 2 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_

2017_-_godkendt.pdf  Hun meddelte endelig, at en ny struktur vedr. 

uddannelseskoordinatorer, med nye super- eller suprakoordinatorer er i 

proces. 

 

Ad 3) UP og Maria Munnecke redegjorde for nogle udkast til ændringer af 

pensumbestemmelser for BA2015-studieordningen for Russisk og nye 

pensumbestemmelser for BATV2017-studieordningen for Russisk (den nye 

tilvalgsordning), som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/ under 

overskriften ”Pensumbestemmelser” når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet vedtog pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/H_ringssvar_fra_studien_vn__samarbejdsudvalg_og_institutr_d_p__ToRS.docx
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2017/antal-optagne/
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2017/antal-optagne/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_19_maj_2017_-_godkendt.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/russisk/
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Ad 4) UP redegjorde for invitationer til en studienævnskonference den 9. 

oktober 2017 & ”Udvikler KU sin undervisning?” den 21. september 2017 

jf.: http://event.ku.dk/uddannelsesdag/  og understregede vigtigheden af at 

der både flere fra Studienævnet.  

 

Ad 5) Studienævnet vedtog at det holder møde d. 25. august 2017 kl. 10:00 

til 12:00 i lokale 10.2.05. 

 

Ad 6) UP redegjorde for nogle vejledende retningslinjer for dispensationer 

vedr. afmelding af fag, nemlig disse: 

https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Document

s/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afme

ldning%20af%20fag.pdf  

 

Ad 7) UP redegjorde for en forestående fjernelse af intern censur på 

skriftlige prøver samt udmøntning af andre besparelser jf.: 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/S

amlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20fr

em%20mod%202020%20juni%202017.pdf   

Drøftelser fandt sted om emnet, og punktet: ”Afbødning af de negative 

konsekvenser af fjernelsen af den interne censur” blev sat på mødet d. 25. 

august. 

 

Ad 8) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til en generel 

dispensation vedr. Kinastudier Realia 1, BA SO 2015, som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/  under 

overskriften ”Dispensationer mv.” når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet vedtog dispensationen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) UP redegjorde for nogle internetsider vedr. studiestart, nemlig disse: 

http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/bachelor/  

http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/kandidat/  

http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/tilvalg/  

http://event.ku.dk/uddannelsesdag/
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afmeldning%20af%20fag.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afmeldning%20af%20fag.pdf
https://intranet.ku.dk/studieadministration/studiefremdriftsreform/Documents/Vejledende%20retningslinjer%20for%20dispensationer%20vedr.%20afmeldning%20af%20fag.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Samlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20frem%20mod%202020%20juni%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Samlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20frem%20mod%202020%20juni%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Documents/Samlet%20sparekatalog%20for%20Det%20Humanistiske%20Fakultet%20frem%20mod%202020%20juni%202017.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kinastudier/
http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/bachelor/
http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/kandidat/
http://tors.ku.dk/uddannelser/studiestart/tilvalg/
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Ad 10) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til en generel 

dispensation for Japanstudier Japansk sprog A: Moderne med sproghistorie 

generel, som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/   under 

overskriften ”Dispensationer mv.” når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet vedtog dispensationen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 11) UP redegjorde på baggrund af et notat fra fakultetet for en 

forkortelse af bedømmelsestiden på specialer. 

 

Ad 12) UP og Annika Hvithamar redegjorde for en opfølgningsplan 

udarbejdet i forlængelse af uddannelsesevalueringen af Assyriologi, 

Nærorientalsk Arkæologi og Ægyptologi. 

 

Ad 13) UP redgjorde for studenterambassadørens nyhedsbrev om 1. og 2. 

kvartal 2017, nemlig dette: 

http://studenterambassadoer.ku.dk/pdf/NyhedsbrevSA2017_Q1_Q2.pdf  

 

Ad 14) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til specifikation af 

omfangsbestemmelser for kandidat-fagelementerne for Japanstudier 

”Tekstbaseret emne” (HJAK03042E) og Emnekursus A (HJAK03051E), 

samt de tilsvarende på Kinastudier. 

Studienævnet vedtog specifikationerne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 15) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til en ny KA-

sidefagsordning for Arabisk, som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/ og/eller på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-

sprog-og-samfund/  når den er endeligt færdiggjort. 

Studienævnet godkendte strukturen i forslaget og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den til præsentation på det kommende SN møde. 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/japanstudier/
http://studenterambassadoer.ku.dk/pdf/NyhedsbrevSA2017_Q1_Q2.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
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Ad 16) Tea Sindbæk Andersen og UP redegjorde for et udkast til en ny BA-

studieordning for Østeuropastudier, som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/ 

og/eller på andre undersider under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/  når den er endeligt 

færdiggjort. 

Studienævnet vedtog studieordningen og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre den 

på vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til 

pensumbestemmelser for Mellemøstens sprog og samfund, som vil blive 

lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-

sprog-og-samfund/  og/eller på andre undersider under: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/  under overskriften 

”Pensumbestemmelser” når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet vedtog pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

De indledende drøftelser af muligheden for pensumaflevering uden om 

administrationen, blev udskudt til mødet d. 25. august. 

 

Ad 18) UP redegjorde for et indgivet høringssvar, efter hvilket studienævnet 

støtter at specialet fortsat placeres på 4. semester af KA-uddannelsen. 

 

Ad 19) UP redegjorde for at da medarbejdermødet holdes i de lige uger, 

holdes studienævnsmødet jf. praksis i de ulige uger i efterårssemesteret 

2017, med første møde i uge 37, fra d. 11. til d. 15. september 2017. 

Fastlæggelse finder sted via doodle jf. praksis: 

https://beta.doodle.com/poll/uwt2fwkv4eaq7vrz  

 

Ad 20) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til ændringer i 

Arabisk BA-tilvalgsordningen 2017, som vil blive lagt på: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/  når 

ændringerne er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet vedtog ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde med 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/oesteuropastudier/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/mellemoestens-sprog-og-samfund/
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://beta.doodle.com/poll/uwt2fwkv4eaq7vrz
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/arabisk/
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vegne af studienævnet. 

 

Ad 21) Intet. 


