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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  11. SEPTEMBER 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 11. september 2018 kl. 10:00 til 12:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion), 

Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Martin Schou Madsen (VIP-Øst- og Syd-

østeuropa), Amanda Brødsgaard (Studerende, Næstformand, Asien), Ula 

Rasool (Studerende, Mellemøsten), Anna Buchardt Larsen (Studerende, 

Mellemøsten, 2. suppleant), Lucas Emil Zukunft (Studerende, Religion, 1. 

suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), Annika Hvithamar (Studieleder, 

observatør), Maria Munnecke (Administrativ medarbejder fra ToRS, obser-

vatør) 

 

Fraværende: Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Sebastian 

Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Asta Salicath Halvorsen (Stu-

derende, Øvrige fag) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Udpegning af repræsentant mv. 



 

 

SIDE 2 AF 7 e. Udpegning af 2. suppleant. 

f. Studenterrepræsentation ved, samt placering af studienæv-

nets postmøder i efterårssemesteret 2018. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

d. Udpegning af repræsentant mv. 

3) Projektorienteret forløb / beskrivelse af fagelementet i de nye 

studieordninger. 

4) Årligt optag - religionsvidenskab. 

5) Pensumbestemmelser BATV2016 og KASF2016 studieordninger 

religionsvidenskab. 

6) Generalforsamling i HUMrådet. 

7) Status på tilvalgsfag. 

8) Studienævnskonference den 14. november. 

9) Adgangskrav til KA i Islamiske studier. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 22. august 2018 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at hun er i færd med at udforme et brev om 

specialeforhold jf. punkt 5 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_ja

n_2018_-_godkendt.pdf  

 

Ad 1.d.) UP meddelte at en indstilling er imødekommet, således at rektor 

udpeger studielektor Martin Schou Madsen som medlem og lektor Tea 

Sindbæk Andersen som 2. suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og 

Regionale Studier, repræsentationsområde Øst- og Sydøsteuropa, for resten 

af valgperioden. Det er endvidere noteret at studerende Johanne Øllgaard 

Holm afgår som 2. suppleant for repræsentationsområde Religionsfagene 

grundet orlov. 

 

Ad 1.e.) UP meddelte at en indstilling er imødekommet, således at rektor 

udpeger studerende Anna Buchardt Larsen som 2. suppleant i Studienævnet 

for Tværkulturelle og Regionale Studier, repræsentationsområdet 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_jan_2018_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_18_jan_2018_-_godkendt.pdf


 

 

SIDE 3 AF 7 Mellemøsten, for resten af valgperioden. 

 

Ad 1.f.) Studienævnet vedtog at dets postmøde fortsat ligger alle fredage 

9:30 til ca. 11:30 i lokale 10.2.05. Anna Buchardt Larsen vil deltage som 

fast studenterrepræsentant og alle studienævnsmedlemmer er velkomne til at 

deltage. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at dekan Jesper Kallestrup havde aflagt på besøg på 

ToRS. 

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

sager. Meddelelserne fandt sted i slutning af mødet, hvor observatører og 

gæster havde forladt mødet. 

 

Ad 2.b.) Amanda Brødsgaard meddelte at ToRS på Tværs er rykket til 

torsdag d. 27. september 2018 jf.: https://da-

dk.facebook.com/events/423744154699066/  

  

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at det forlyder at 

elektronisk undervisningsevaluering er på vej. Hun meddelte endvidere at 

TEACH evt. vil lave et eller flere kurser til ToRS vedr. fx 

sprogundervisning på store hold eller andre relevante emner jf.: 

https://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/paedagogiskcenter/  

Hun meddelte endvidere at en del indberetninger vedr. plagiat bunder i 

uvidenhed og manglende kendskab til reglerne hos studerende der altså 

overtræder plagiatreglerne uagtsomt, på trods af at der undervises i dem på 

Videnskabsteorikurset mv. Drøftelser fandt sted om emnet. 

Studieleder Annika Hvithamar meddelte endelig at der kommer en 

kvalitetsmåling af de videregående uddannelser jf.: 

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/kvalitetsmaling   som vil blive 

koblet til UddannelsesZoom jf.: https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/  

 

Ad 3) UP redegjorde for nogle kommentarer og ændringsforslag til det 

fælles fagelement for projektorienteret forløb som er ens i alle ToRS’ 

kommende KA-studieordninger, dvs. i de nyligt vedtagne KA-2019-

studieordninger. 

Studienævnet drøftede hvordan fagelementet skal tilrettes, og vedtog at det 

skal beskrives således: 

https://da-dk.facebook.com/events/423744154699066/
https://da-dk.facebook.com/events/423744154699066/
https://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/paedagogiskcenter/
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/kvalitetsmaling
https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/


 

 

SIDE 4 AF 7 Faglige mål Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 en faglig relevant problemstilling og hvordan den udspiller sig i 

praksis 

 • relevant organisations- og kommunikationsteori. 
 • arbejdspraksis i en given organisation eller virksomhed 

 

  

Færdigheder i at 

 • indgå i arbejdssammenhænge med forskellige kolleger i en organi-

sation eller virksomhed. 

 • anvende faglig kunnen i løsningen af konkrete arbejdsopgaver 

 • indhente information på praktikstedet om en udvalgt problemstil-

ling 

  

Kompetencer i at 

 • relatere sine generelle og fagspecifikke færdigheder til konkrete 

arbejdssituationer. 

 • reflektere over arbejdsmæssige forhold på praktikstedet, herunder 

ens egen position. 

 • analysere en udvalgt problemstilling på praktikstedet. 

Undervisnings- og ar-

bejdsformer 

Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en institu-

tion, der er godkendt af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået 

mellem institutionen og studienævnet. 

  

Opholdet skal være af en varighed svarende til 3 måneders fuldtidsbeskæfti-

gelse. Det faglige indhold og den studerendes funktion på arbejdspladsen skal 

defineres i kontrakten – vedlagt en arbejdsbeskrivelse.  

Prøvebestemmelser Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 

Omfang: 11-15 normalsider. Ved gruppeprøver øges omfanget af hjemmeop-

gaven med 6 sider per medlem af gruppen. 

Bedømmelse: Intern prøve en eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. 

Gruppebestemmelser: Denne prøve kan aflægges som individuel prøve eller 

som gruppeprøve med op til tre deltagere. Ved gruppeprøve skal hver enkelt 

deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Delta-

gernes fællesbidrag må ikke overstige 40 %. 

Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. 

Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 

Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve. 



 

 

SIDE 5 AF 7 Faglige mål Ved prøven kan den studerende demonstrere: 

 

Viden om og forståelse af 

 en faglig relevant problemstilling og hvordan den udspiller sig i 

praksis 

 • relevant organisations- og kommunikationsteori. 
 • arbejdspraksis i en given organisation eller virksomhed 

 

  

Færdigheder i at 

 • indgå i arbejdssammenhænge med forskellige kolleger i en organi-

sation eller virksomhed. 

 • anvende faglig kunnen i løsningen af konkrete arbejdsopgaver 

 • indhente information på praktikstedet om en udvalgt problemstil-

ling 

  

Kompetencer i at 

 • relatere sine generelle og fagspecifikke færdigheder til konkrete 

arbejdssituationer. 

 • reflektere over arbejdsmæssige forhold på praktikstedet, herunder 

ens egen position. 

 • analysere en udvalgt problemstilling på praktikstedet. 

Særlige  

bestemmelser 

Hjemmeopgaven udarbejdes dels på baggrund af det projektorienterede for-

løb, dels på baggrund af pensum. Den skal indeholde en redegørelse for forlø-

bet i oversigtsform, herunder de arbejdsfunktioner, eksaminanden har udført, 

samt en redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de processer, 

eksaminanden har kendskab til. 

Ydermere skal hjemmeopgaven diskutere en udvalgt arbejdsopgave eller pro-

blemstilling fra opholdet hvis løsning eller forståelse har trukket på eksami-

nandens baggrund og kvalifikationer, herunder foruden specifikke faglige kva-

lifikationer og humanistiske generalistkvalifikationer. 

Ved opholdets afslutning skal arbejdspladsen skriftligt attestere, at opholdets 

varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Attesten er en 

forudsætning for, at prøven kan bestås. 

 

Studienævnet godkendte ændringerne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem og indføje dem i alle de nye KA-studieordninger på vegne af 

studienævnet.  

 

Ad 4) MW og Maria Munnecke redegjorde for visse sonderinger som har 

fundet sted. De har mundet ud i at Religionsvidenskab alligevel ikke ønsker 

at ændre sit optag på KA-uddannelsen. Dvs. det skal forblive halvårligt. 

Dvs. der ønskes ikke ændret på denne side: 

https://studier.ku.dk/kandidat/religionsvidenskab/ansoegning-og-

optagelse/retskrav/ under punktet ”Hvornår skal du søge?” hvor der fortsat, 

som hidtil, skal stå: ”Du kan søge om optagelse to gange om året. ” 

(studiestart 1. september og studiestart 1. februar) 

https://studier.ku.dk/kandidat/religionsvidenskab/ansoegning-og-optagelse/retskrav/
https://studier.ku.dk/kandidat/religionsvidenskab/ansoegning-og-optagelse/retskrav/


 

 

SIDE 6 AF 7  

Ad 5) MW og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til 

pensumbestemmelser for BATV2016 og KASF2016 studieordninger for 

religionsvidenskab, som vil blive lagt under afsnittet ”Pensumbestemmeler” 

her: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/  

når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte pensumbestemmelserne og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for en indkaldelse til en generalforsamling i 

HUMrådet, for studerende, som vil blive afholdt 13. september 2018. 

 

Ad 7) Studieleder Annika Hvithamar redegjorde for status på tilvalgsfagene 

på ToRS og på hele Det Humanistiske Fakultet. Et kommissorium for et 

udvalg er under udarbejdelse. Udvalget nedsættes for hele fakultetet og det 

skal arbejde videre med emnet, herunder se på søgemønstrene, forholde sig 

til kravet om 30 tilmeldte studerende for at hold må oprettes, kortlægge 

hvad der allerede eksisterer af tilvalg, og evt. udforme nye tværfakultære 

tilvalgsudbud mv. 

 

Ad 8) UP redegjorde for en studienævnskonference der holdes den 14. 

november 2018 kl. 13-16 i Festsalen på Frue Plads, som der vil blive 

udsendt en invitation til og som alle studienævnsmedlemmer og suppleanter 

mv. kan melde sig til og deltage i. 

 

Ad 9) UP og Maria Munnecke redegjorde for et udkast til nye adgangskrav 

til KA i Islamiske studier, som vil blive lagt under afsnittet ”Opfylder du 

adgangskravene?” her: https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-

studier/ansoegning-og-optagelse/  når de er endeligt færdiggjorte. 

Studienævnet godkendte adgangskravene og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) Studienævnet drøftede det forestående valg af både VIP- og 

studenterrepræsentanter til studienævnet jf.: https://kunet.ku.dk/om-

ku/valg/aktuelle-valg/Sider/default.aspx  

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/religionsvidenskab/
https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-og-optagelse/
https://studier.ku.dk/kandidat/islamiske-studier/ansoegning-og-optagelse/
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/Sider/default.aspx


 

 

SIDE 7 AF 7 Der er frist for opstilling af kandidater tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 14 jf.: 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx   

og opstillingen foregår ved at bruge valgsystemets elektroniske 

kandidatsystem jf.: https://e-valg.e-vote.dk/e-valg-

kandidatanmeldelse/faces/logon  eller ved brug af denne blanket: 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/kandidatopst-rang18.pdf eller 

denne: https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/kandidatopst-side18.pdf  

MW meddelte at han ikke søger genvalg til studienævnet og ikke stiller op. 

Amanda Brødsgaard meddelte at hun ikke søger genvalg og ikke stiller op. 

UP meddelte at det endnu ikke ligger helt klart om hun vil søge genvalg til 

studienævnet, men at hun ikke vil stille op som formandskandidat, hvis hun 

søger genvalg og bliver valgt. 

https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/aktuelle-valg/opstilling/Sider/default.aspx
https://e-valg.e-vote.dk/e-valg-kandidatanmeldelse/faces/logon
https://e-valg.e-vote.dk/e-valg-kandidatanmeldelse/faces/logon
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/kandidatopst-rang18.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/valg/Documents/kandidatopst-side18.pdf
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