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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  11. MARTS 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Fredag d. 11. marts 2016 kl. 10:00 til 11:30  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Morten Warmind (VIP-Religion, stedfortrædende formand), Pia Johansen 

(VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asienstudier), Bir-

gitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Simon Beierholm (Studerende, 

Religion, næstformand), Frederikke Bencke (Studerende, Asienstudier), Je-

sper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Anna Buchardt Larsen 

(Studerende, Mellemøsten), Thomas Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. 

suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (Vicestudieleder, ob-

servatør), Johanne Furu (studenterstudievejleder, observatør), Erik Wern-

berg-Tougaard (studenterstudievejleder, observatør), Annette Moe (studie-

chef, inviteret gæst, til stede under punkt 3), Ea Feldfos (specialkonsulent, 

inviteret gæst, til stede under punkt 3). 

 

Fraværende: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand). 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 



 

SIDE 2 AF 6 2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Besøg i studienævnet om institutionsakkreditering og 

kvalitetssikringsprocedurer. 

4) Uddannelsesstrategisk task-force og småfags fremtid. 

5) Fastlæggelse af de resterende møder i forårssemesteret 2016. 

6) Temaformiddag. 

7) Toning af KA i Tværkulturelle studier i retning af Moderne Indien 

og Sydasienstudier. 

8) Nye navne til bruttolisten for eksterne eksperter til 

uddannelsesevaluering. 

9) Opdateret procedure for udarbejdelse, ændring og eftersyn af 

studieordninger. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 26. februar 2016 blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

 

Ad 1.c.) Jesper Nyeng meddelte at evalueringsrapporterne for 

efterårssemesteret 2015 er i proces og snart vil være færdige.  

 

Ad 2.a.) MW meddelte at der for nyligt er kommet et nyt dokument 

indeholdende et udkast til en ny DVIP-politik for hele København 

Universitet. 

MW meddelte at der skal udpeges medlemmer af ToRS’ optagelsesudvalg i 

forbindelse med kvote 2 optaget på BA-uddannelserne i efterårssemesteret 

2016. Udvalget foretager en helhedsvurdering og endelig prioritering af 

kvote 2-ansøgningerne på et møde med Uddannelsesservice, som finder sted 

kl. 9-17 torsdag d. 9. juni 2016. 

Studienævnet udpegede Pia Johansen, MW, Simon Beierholm og Frederikke 

Bencke til udvalget, med mulighed for at flere evt. kan nå at indtræde inden 

fristen for indmelding, som ligger d. 29. marts 2016, hvis det viser sig 

relevant. 

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

sager. 



 

SIDE 3 AF 6  

Ad 2.b.) Birgitte Schepelern Johansen meddelte at man på Minoritetsstudier 

har visse udfordringer med et bestemt kursus. Den tilhørende BA-tilvalgs-

eksamen (fra: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/Mi

noritetsstudier_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf) 

passer bedre til kurset, som er et oversigtsteorikursus, end den tilhørende 

KA-tilvalgseksamen (fra: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/mi

noritetsstudier_kat_2008_2011_2014.pdf) som er en eksamen der bedre 

egner sig til et individuelt emne den enkelte studerende selv har valgt sig. 

Man kan ikke umiddelbart flytte de pågældende studerende over på BA-

eksamenen, fordi de er KA-studerende, og det er alt for sent at lave en 

generel dispensation der skal gælde allerede ved sommereksamen 2016 hvor 

problemet opstår. MW oplyste at de studerende som udgangspunkt har ret til 

at aflægge den eksamen der hører til kurset, men at de hver især kan indgive 

rettidig individuel eksamensdispensationsansøgning til studienævnet (jf.: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/) hvor de søger om 

en at få en eksamensform der passer bedre til kurset, gerne efter at 

fagmiljøet omhyggeligt har oplyst de pågældende studerende om præcis den 

eksamensform de med fordel kan søge individuelle dispensationer til at 

opnå ved deres eksamen ved den ordinære sommereksamen 2016, for at 

deres eksamen kan blive endnu mere faglig relevant. 

 

Ad 2.c.) Vicestudieleder Tine Roesen meddelte at der afholdes såkaldt 

tekniske møder med uddannelserne/fagene/faglighederne for øjeblikket, 

bl.a. vedr. deres nye tilvalgsordninger, som evt. forsinkes, samt omkring 

kurser og uddannelsesudvikling. 

 

Ad 3) Studiechef Annette Moe og specialkonsulent Ea Feldfos kom til stede 

under punktet som inviterede gæster, og redegjorde for en stribe emner 

omkring akkreditering og kvalitetssikring jf.: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/ samt: 

https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx  

Studienævnet skal evt. inddrages i noget relevant i et omfang på et 

tidspunkt. 

 

Ad 4) MW redegjorde for hvorledes studienævnet skal udpege medlemmer 

af en task-force til undervisningsudvikling mv. Der vil blive tale om et 

ganske omfattende og ganske konkret arbejde, med den faktiske fremtidige 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/Minoritetsstudier_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/Minoritetsstudier_BATV_2007_justeret_2008_og_2015_rettet_2011.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/minoritetsstudier_kat_2008_2011_2014.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/minoritetsstudier/minoritetsstudier_kat_2008_2011_2014.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx


 

SIDE 4 AF 6 uddannelses- og undervisningsstrukturering på ToRS. 

Studienævnet udpegede foreløbigt Mikkel Bunkenborg, Birgitte Schepelern 

Johansen og MW som medlemmer. 

Hertil kan føjes medlemmer fra andre 

fag/fagligheder/repræsentationsområder samt evt. studenterrepræsentation 

ved Simon Beierholm og Jesper Nyeng, evt. suppleret af flere. 

MW redegjorde for hvorledes de udregninger af småfagenes økonomi som 

fremgår af en ny uddannelsesøkonomisk redegørelse fra Det Humanistiske 

Fakultet ikke er korrekte. De viser at småfagene generelt ikke er økonomisk 

bæredygtige. Udregninger foretaget på ToRS, både nylige udregninger 

foretaget af institutledelsen og præsenteret på et medarbejdermøde, samt 

ældre udregninger foretaget af den tidligere studieledelse viser alle, at 

småfagene på ToRS er økonomisk bæredygtige, fordi de modtager 

småfagsbevillinger og producerer en hvis mængde STÅ. 

Studienævnet drøftede et antal sammenvævede aspekter, bl.a. fremtiden for 

Grækenlandsstudier. 

Studienævnet vedtog at lade MW og Pia Johansen formulere et brev til 

dekanen, få det elektronisk godkendt af studienævnets øvrige medlemmer og 

afsende det. 

[Red.: Brevet er efter mødets afholdelse blevet færdiggjort, elektronisk 

godkendt og afsendt.] 

 

Ad 5) Studienævnet vedtog, pga. forårets helligdage, at de resterende 

studienævnsmøder i forårssemesteret 2016 fastlægges til følgende datoer: 

Fredag d. 8. april 2016 kl. 10:00-11:30 i lokale 10.2.05 (uge 14) 

Fredag d. 29. april 2016 kl. 10:00-11:30 i lokale 10.2.05 (uge 17, OBS: 

ulige uge) 

Fredag d. 20. maj 2016 kl. 10:00-11:30 i lokale 10.2.05 (uge 20) 

Fredag d. 3. juni 2016 kl. 10:00-11:30 i lokale 10.2.05 (uge 22) 

Fredag d. 17. juni 2016 kl. 10:00-11:30 i lokale 10.2.05 (uge 24) 

Sammen med møderne afholdt 18. jan. (i det tidligere studienævn), 12. feb., 

26. feb. samt 11. marts, giver det i alt 9 møder i foråret 2016 hvilket er i tråd 

med det typiske antal for et forårssemester jf.: 

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

 

Ad 6) MW redegjorde for at der af Det Humanistiske Fakultet planlægges 

afholdt en temaformiddag/eftermiddag om de forvaltningsretlige krav til 

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


 

SIDE 5 AF 6 studienævnenes afgørelser. Hverken MW, Simon Beierholm eller Alex K. 

Tonnesen har mulighed for at deltage, af forskellige årsager. 

 

Ad 7) MW redegjorde for en ønsket toning af KA i Tværkulturelle studier i 

retning af Moderne Indien og Sydasienstudier. Der er ikke, som del af denne 

toning, mulighed for at påføre øverst på selve kandidateksamensbeviset: 

”Kandidat i Moderne Indien og Sydasienstudier”. Her vil stadig stå: 

”Kandidat i Tværkulturelle studier”. Men der er mulighed for at ToRS, til de 

studerende der har gennemført denne toning, udfærdiger et særskilt 

dokument omkring det særlige indhold i deres KA. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at KA i 

Tværkulturelle studier egner sig godt til den type toninger, da der er stor 

valgfrihed og fleksibilitet i denne KA-uddannelse, herunder mulighed for at 

den studerende kan indføre ønsket sprogindhold og/eller andre typer 

regional specialisering, og fx Koreastudier er allerede i færd med at tone KA 

i Tværkulturelle studier til brug for deres studerende, da de heller ikke har 

en KA i Koreastudier (længere) og derfor har et tilsvarende behov for at 

kunne tone en KA i relevant retning. 

Det blev endvidere nævnt at det er fagmiljøerne selv, på både Moderne 

Indien og Sydasienstudier og på Tværkulturelle studier, og forstået som 

både studerende og VIP’ere i disse fagmiljøer, der konkret selv må skabe sig 

denne toning til egen anvendelse. Den laves ikke til dem af nogen, bl.a. 

fordi der ikke er særlig meget der skal re- eller ny-formaliseres, fordi de 

allerede eksisterende formalia i form af Tværkulturelle studiers 2015-

studieordning 

(http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stud

ier/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf) samt procedurerne omkring fastlæggelse 

af kursusudbud mv., vurderes fuldt tilstrækkelige som de allerede er og 

forefindes, til at fagmiljøerne straks kan gå i gang med at skabe sig deres 

ønskede toning til sig selv. 

Studienævnet støtter denne idé. 

 

Ad 8) MW redegjorde for at der til studieledelsen kan stilles forslag om nye 

navne til HUM’s bruttoliste over eksterne eksperter til 

uddannelsesevaluering. 

 

Ad 9) MW redegjorde for at proceduren for udarbejdelse, ændring og 

eftersyn af studieordninger er blevet opdateret jf.: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_u

darbejdelse_aendring_og_eftersyn_af_studieordninger.pdf samt: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_studier/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_udarbejdelse_aendring_og_eftersyn_af_studieordninger.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_udarbejdelse_aendring_og_eftersyn_af_studieordninger.pdf


 

SIDE 6 AF 6 http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/monitorering_og_evaluering/  

 

Ad 10) Intet. 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/monitorering_og_evaluering/

