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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  13. DECEMBER 2016 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Tirsdag d. 13. december 2016 kl. 12:00 til 14:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

Birgitte Schepelern Johansen (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-

Asienstudier, 2. suppleant), Holger Klint (Studerende, Religion, næstfor-

mand), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Anna Buchardt 

Larsen (Studerende, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), Tine Roe-

sen (Vicestudieleder, observatør), Gustav Ryberg Smidt (Studenterstudie-

vejleder, observatør) 

 

Fraværende: Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Thomas 

Nielsen (Studerende, Øvrige fag, 1. suppleant), Frederikke Bencke (Stude-

rende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Opfølgning 

d. Udpegning af 2. VIP-suppleant Margaret Mehl 

2) Meddelelser 



 

SIDE 2 AF 5 a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen 

3) Undervisningstilmeldinger totaltal F17. 

4) Opdatering af vejledning omkring hvordan man eksamenstilmelder 

sig i undervisningstilmeldingsperioden. 

5) Ændring af prøveform Kinastudier 2. semester, BA2015-

studieordning. 

6) Vejledende retningslinjer for sagsbehandling vedr. studerende med 

funktionsnedsættelse. 

7) Ændring af prøveform Japanstudier 2. semester, BA2015-

studieordning. 

8) Opsamling på Studienævnskonference. 

9) Evt. møde med dekanen. 

10) Fastlæggelse af efterfølgende møder. 

11) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 29. november 2016 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) Jesper Nyeng og Anna Buchardt Larsen meddelte at de jf. punkt 5 

på side 3 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_n

ov_2016_-_godkendt.pdf har sonderet blandt en mængde studerende i 

forhold til deres holdning til siden ”Undervisning og opbygning” på de 

respektive BA-uddannelsers side på studier.ku.dk, fx: 

http://studier.ku.dk/bachelor/russisk/undervisning-og-opbygning/  

En udbredt holdning er, at siderne er fine som de er og at lidt for meget info 

er bedre end lidt for lidt. 

UP og Gustav Ryberg Schmidt meddelte at der jf. punkt 6 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_n

ov_2016_-_godkendt.pdf fortsat foretages sonderinger omkring praksis 

vedrørende forholdet mellem pensum og skriftlig opgave. 

UP meddelte at der er blevet holdt møde mv. omkring et brev fra studerende 

fra Indologi, omkring deres muligheder på KA i Tværkulturelle studier mv. 

Drøftelser fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnet at man på den 

ene side bør gøre meget for at hjælpe de pågældende studerende til at få en 

KA-uddannelse som de ønsker sig, men at man på den anden side ikke kan 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_nov_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_nov_2016_-_godkendt.pdf
http://studier.ku.dk/bachelor/russisk/undervisning-og-opbygning/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_nov_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_29_nov_2016_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 5 se bort fra det faktum at den KA de ønsker sig mest, nemlig KA i Indologi, 

er blevet lukket. 

 

Ad 1.d.) UP meddelte at rektor har udpeget lektor Margaret Mehl som 2. 

suppleant i Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

repræsentationsområde Asien, for resten af valgperioden. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at der vil komme nogle ændringer til den nye KA i 

Mellemøstens sprog og samfund, 2017-studieordning, således at det ellers 

nyligt tilføjede obligatoriske studieelement ”Kommunikativ færdighed”, jf. 

punkt 10 på side 5 i 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_15_n

ov_2016_-_godkendt.pdf alligevel ikke indføjes som obligatorisk, fordi de 

mindre fag under denne studieordning ikke kan løfte dette studieelement 

som obligatorisk (med tilhørende obligatorisk kursusudbud mv.) rent 

ressourcemæssigt. Når studieelementet gøres til et valgfag/tilvalgsfag, på 

linje med en stribe af de andre studieelementer i studieordningen, så er der 

ikke de samme krav til kursusudbud mv. 

UP redegjorde for nogle notater rundsendt i forbindelse med en 

mødeindkaldelse til et SSK-møde. 

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Gustav Ryberg Schmidt meddelte at han er kommet i KUUR jf.: 

http://us.ku.dk/raad-og-udvalg/kuur/  

 

Ad 2.c.) Vicestudieleder Tine Roesen meddelte at det fortsat er vigtigt at 

gøre studerende opmærksomme på, at de endelig ikke må holde pause 

mellem deres BA og deres KA, fordi de så evt. ikke kan optages på deres 

KA, fordi de har fortabt deres retskrav pga. pausen, da retskravet kun gælder 

ved førstkommende KA-optagetermin efter den afsluttede BA. Drøftelser 

fandt sted om KA-optage-området, hvor dimensioneringens negative 

konsekvenser slår stadigt hårdere igennem. 

Vicestudieleder Tine Roesen redegjorde for historikken omkring Øst- og 

Sydøsteuropastudier, herunder de mange tiltag til at redde Balkanstudier og 

Polsk. Der foreligger et forslag til en ny fælles kandidatstudieordning, evt. i 

samarbejde med Lund. Drøftelser fandt sted omkring hvilke tiltag der vil 

være taktisk mest hensigtsmæssige for at redde Balkanstudier og Polsk og 

fremtidssikre hele Øst- og Sydøsteuropastudier. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_15_nov_2016_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_15_nov_2016_-_godkendt.pdf
http://us.ku.dk/raad-og-udvalg/kuur/


 

SIDE 4 AF 5  

Ad 3) Vicestudieleder Tine Roesen redegjorde for kursustilmeldingerne for 

forårssemesteret 2017. Selvom alle kursustilmeldinger ikke er foretaget 

endnu, fordi der eksisterer en undervisningseftertilmeldingsperiode i anden 

halvdel af januar 2017, skal beslutning om hvilke kurser der skal aflyses, 

træffes nu. Et antal ikke-obligatoriske kurser med færre end 10 studerende 

tilmeldt, hvor kurset ikke udgør en phd-studerendes 

undervisningsforpligtelse, vil blive aflyst. 

 

Ad 4) UP og Alex K. Tonnesen redegjorde for hvorledes det stadigt er 

muligt at eksamenstilmelde sig i undervisningstilmeldingsperioden i KUnet 

Selvbetjeningen, det er bare blevet mere besværligt. Den nu opdaterede 

vejledning afspejler dette: 

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

derende_vedr_undervisningstilmelding.pdf 

 

Ad 5) UP redegjorde for hvorledes det, for at leve op til 2/3-delsreglen om 

gradueret bedømmelse på Kinastudier BA, er nødvendigt at indføje 7,5 

ECTS yderligere bedømt efter 7-trinsskalaen. Dette skyldes integration af 

obligatorisk udlandsophold (via merit) på Kinastudiers BA. Der er pt. kun 

15 ECTS med bestået/ikke bestået i BA-uddannelsen, som er fordelt på 1. 

og 2. semester på ”Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1 og 

2”, hver 7,5 ECTS. Kinastudier ønsker, at den graduerede bedømmelse 

lægges på 2. semester på ”Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 

2; 7,5 ECTS-point; Aktivitetskode: HKIB00821E” og foreslår af en række 

grunde en prøveform, som svarer til den tidligere prøveform med aktiv 

undervisningsdeltagelse, dog således at procesopgaven nu lægges til sidst 

som fri hjemmeopgave (maks. 5. sider) og den aktive 

undervisningsdeltagelse er en forudsætning.  Syge-omprøven er ændret fra 

en praksis med procesopgave og bunden stedprøve til en 2 dages bunden 

hjemmeopgave, hvor begge elementer er inkluderet. 

Studienævnet vedtog studieordningsændringen og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 6) UP redegjorde for nogle vejledende retningslinjer for sagsbehandling 

vedr. studerende med funktionsnedsættelse. 

 

Ad 7) UP redegjorde for hvorledes det, for at leve op til 2/3-delsreglen om 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_studerende_vedr_undervisningstilmelding.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardsvar_til_studerende_vedr_undervisningstilmelding.pdf


 

SIDE 5 AF 5 gradueret bedømmelse på Japanstudier BA, er nødvendigt at indføje 7,5 

ECTS yderligere bedømt efter 7-trinsskalaen.  Dette skyldes integration af 

obligatorisk udlandsophold (via merit) på Japanstudiers BA. Der er pt. kun 

15 ECTS med bestået/ikke bestået i BA-uddannelsen, som er fordelt på 1. 

og 2. semester på ”introduktion til Japanstudier 1 og 2”, hver 7,5 ECTS. 

Japanstudier ønsker, at den graduerede bedømmelse lægges på 2. semester 

på ”Introduktion til Japanstudier 2: Japans historie og kulturhistorie før 

1945; 7,5 ECTS-point ; Aktivitetskode: HJAB00821E” og foreslår af en 

række grunde en prøveform, som svarer til den tidligere prøveform med 

aktiv undervisningsdeltagelse, dog således at procesopgaven nu lægges til 

sidst som fri hjemmeopgave (maks. 5. sider) og den aktive 

undervisningsdeltagelse er en forudsætning.   

Studienævnet vedtog studieordningsændringen og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre den på vegne af studienævnet. 

 

Ad 8) UP redegjorde for nogle dokumenter der var rundsendt som 

opsamling på en Studienævnskonference. Blandt dem fandtes: 

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

BA_og_KA.pdf  

 

Ad 9) UP redegjorde for hvorledes studienævnet, gennem adskillige semestre, 

har forsøgt at opnå et møde med dekanen, evt. med studienævnet kun repræsen-

teret ved formand og næstformand. Det er endnu ikke lykkedes. Drøftelser 

fandt sted om emnet, under hvilke det blev nævnt at Studienævnet for Tværkul-

turelle og Regionale Studier langt fra er den eneste instans/organisering ved Det 

Humanistiske Fakultet, der har svært ved at få dekanen i tale, og at der synes at 

tegne sig et billede af en ledelse der isolerer sig. 

 

UP vil på vegne af studienævnet, og evt. i samarbejde med andre instan-

ser/organiseringer, fx de studerendes HUMråd, gå videre med emnet. 

 

Ad 10) Næste mødet blev fastlagt til 24. januar 2017 kl. 11:00 til 13:00. 

 

Ad 11) Intet. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studieaktivitetskrav_BA_og_KA.pdf

