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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  13. JUNI 2018 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 13:00 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

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

1. Suppleant), Mikkel Bunkenborg (VIP-Asien), Birgitte Schepelern Johan-

sen (VIP-Øvrige fag), Tea Sindbæk Andersen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), 

Amanda Brødsgaard (Studerende, Asien), Asta Salicath Halvorsen (Stude-

rende, Øvrige fag), Holger Klint (Studerende, Religion), Lucas Emil Zu-

kunft (Studerende, Religion, 1. Suppleant), Alex K. Tonnesen (sekretær), 

Annika Hvithamar (Studieleder, observatør), Felicia Sjørvad (Studenterstu-

dievejleder, observatør), Maja Friis Hansen (inviteret gæst fra Barstionen 

under punkt 9), Andreas Risager (inviteret gæst fra Barstionen under punkt 

9), Styrbjørn Gyldenkærne (inviteret gæst fra Barstionen under punkt 9). 

 

Fraværende: Sebastian Weede (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa), Ula Ra-

sool (Studerende, Mellemøsten) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

c. Udpegning af repræsentant 



 

SIDE 2 AF 4 d. Opfølgning 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 

c. Studieledelsen. 

3) Undervisningstilmeldinger TOTALTAL E18. 

4) Videnskabsteori ToRS. 

5) Generiske formuleringer BA/KA. 

6) Notat om tavshedspligt og håndtering af persondata. 

7) Notat om fri adgang til kurser på ToRS. 

8) Aftaledokument om uddannelsesredegørelse for ToRS 2018. 

9) Barstionen. 

10) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 30. maj 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 2.a.) UP meddelte at hun er i færd med at forbedre studienævnets, og 

andres, adgang til dokumenter på KUnet, jf. punkt 4 på side 3-4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_de

c_2017_-_godkendt.pdf  samt punkt 7 på side 4-5 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_n

ov_2017_-_godkendt.pdf  

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.) Birgitte Schepelern Johansen og Simon Stjernholm meddelte at der 

arbejdes med nye studieordninger i deres respektive fagmiljøer. 

 

Ad 2.c.) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at de nye regler for 

Barstionen virker efter hensigten. 

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
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_dec_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_7_dec_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_23_nov_2017_-_godkendt.pdf


 

SIDE 3 AF 4  

Ad 3) Studieleder Annika Hvithamar meddelte at der var blevet udbudt i alt 

6 kurser om Islam i efterårssemesteret 2018 på ToRS, hvilket er for mange, 

hvorved flere af kurserne har fået få tilmeldinger og vil blive aflyst eller 

slået sammen. 

Drøftelser om dette og beslægtede emner fandt sted, under hvilke det blev 

nævnt at der bør ske bedre koordinering af kursusudbuddet på tværs af 

faggrupperne på ToRS, at nogle finder at det er svært at danne sig et 

overblik over relevante kurser på: http://kurser.ku.dk/  mens andre finder at 

det er nemt, at det afskaffede lektionskatalog måske bør genindføres og 

rundsendes til alle studerende, at der bør laves reklame for relevante 

tilvalgskurser fx ved at den nedlagte tilvalgsdag genindføres blot i regi af 

ToRS i stedet for i regi af hele Det Humanistiske Fakultet, og at 

studenterrepræsentanterne i studienævnet bør forhøre sig i deres respektive 

baglande og melde tilbage. 

 

Ad 4) UP redegjorde for hvorledes de studieordninger, som har fået ændret 

videnskabsteorielementet, nu er lagt på studieordningshjemmesiderne, dvs. 

de relevante undersider under: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ jf. punkt 8 på side 

4 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_

maj_2018_-_godkendt.pdf  

Der er kun foretaget ændringer for de uddannelser - og de årgange af 

studieordningerne - hvor der er aktive studerende, der mangler 

videnskabsteori. Det betyder, at der er nogle af studieordningerne, hvor der 

nu findes to versioner af fagelementet. 

Det gælder f.eks. Asienstudier BA-2015-studieordningen, hvor der nu er et 

nyt fagelement gældende for japanstudier, kinastudier, koreastudier, thai og 

tibetologi, mens elementet ikke er rettet for indologi og indonesisk, da der 

ikke er aktive studerende, som mangler faget. 

Der kræves derfor særlig opmærksomhed ved opslag i studieordninger, da 

man altså endelig ikke må lade sig forvirre af de ikke-gældende 

bestemmelser der står på side 55 i studieordningen: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudi

er_ba.pdf  men derimod kun bør forholde sig til de faktisk gældende 

bestemmelser på side 56 i samme studieordning. Tilsvarende i denne 

studieordning: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/balkanstudier/oest_

og_sydoesteuropastudier_ba.pdf hvor man endelig ikke må lade sig forvirre 

http://kurser.ku.dk/
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indologi/asienstudier_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/balkanstudier/oest_og_sydoesteuropastudier_ba.pdf
https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/balkanstudier/oest_og_sydoesteuropastudier_ba.pdf


 

SIDE 4 AF 4 af de ikke-gældende bestemmelser der står nederst på side 31 og øverst på 

side 32, men kun skal forholde sig til de faktisk gældende bestemmelser 

nederst på side 32 og øverst på side 33. 

 

Ad 5) UP redegjorde for de af udvalget færdiggjorte 

studieelementbeskrivelser, jf. punkt 9 på side 4-5 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_

maj_2018_-_godkendt.pdf  

 

Ad 6) UP redegjorde for et notat om tavshedspligt og håndtering af 

persondata. 

 

Ad 7) Studienævnet vedtog dette opdaterede notat: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adga

ng_til_kurser_p__ToRS.pdf  

Der er præciseret nogle ting omkring ”Aktiv undervisningsdeltagelse” på 

side 2-4. 

 

Ad 8) UP og studieleder Annika Hvithamar redegjorde for et udkast til et 

aftaledokument om uddannelsesredegørelse for ToRS 2018. 

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

dokumentet at ECTS-produktionen (STÅ-produktionen) pr. indskrevet 

studerende ligger under standarden for Københavns Universitet på nogle af 

ToRS’ uddannelser. 

 

Ad 9) Punktet blev behandlet tidligere på mødet end dets nummer tilsiger, 

af hensyn til de inviterede gæster fra Barstionen Maja Friis Hansen, Andreas 

Risager og Styrbjørn Gyldenkærne som kom til stede under punktet. 

Drøftelser fandt sted, hvor studienævnet blev informeret om at en ny regel 

om at Barstionen skal lukke en time tidligere end før fungerer, at 

rengøringen er blevet bedre, at fagrådslokalet kan blive bedre indrettet og at 

Barstionen beholder sit navn.  

 

Ad 10) Studienævnet vedtog at sætte to punkter på dagsordenen til mødet d. 

27. juni 2018: 

 Evt. nyt KA-tilvalgs-praktikmodul på Komparative kulturstudier. 

 Kvalitetssikring af KA-praktikvejledning. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/referater/ToRS_SN_referat_30_maj_2018_-_godkendt.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adgang_til_kurser_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adgang_til_kurser_p__ToRS.pdf

