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M Ø D E R E F E R A T  –  G O D K E N D T  14. DECEMBER 2015 

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Ordinært møde. 

 

Møde afholdt: Mandag d. 14. december 2015 kl. 13:30 til 15:00  

Sted: Lokale 10-2-05  

Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen  

Til stede: 

Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøst-

europa), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier), 

Simon Beierholm (Studerende, Religion, næstformand), Gustav Ryberg 

Smidt (Studerende, Mellemøsten), Jesper Nyeng (Studerende, Øst- og Syd-

østeuropa), Alex K. Tonnesen (sekretær), Tine Roesen (vicestudieleder, ob-

servatør), Erik Wernberg-Tougaard (studenterstudievejleder, observatør) 

 

Fraværende: Simon Stjernholm (VIP-Religion, 1. suppleant), Frederikke 

Bencke (Studerende, Asienstudier) 

Dagsorden: 

1) Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

b. Godkendelse af referater. 

c. Opfølgning. 

2) Meddelelser 

a. Studienævnsformanden 

i. Postmødeafgjorte sager 

b. Nævnsmedlemmer. 



 

SIDE 2 AF 9 c. Studieledelsen 

3) Justering af SFR. 

4) Spørgsmål om KA-studieplaner. 

5) Strategi for understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse 

på KU 

6) Drøftelse af kommende konstituering for det tiltrædende Studienævn 

for Tværkulturelle og Regionale Studier pr. februar 2016. 

7) Påmindelse om Doodle: http://doodle.com/poll/mpu3fd2ghp82mcq8. 

8) Uddelegering af kompetence - generelle dispensationer. 

9) Pensumbestemmelser Tværkulturelle Studier. 

10) Procedurer for tiltag i forbindelse med censorindberetninger.  

11) Procedurer for genbrug af pensum. 

12) Drøftelse af praksisser vedr. ToRS-intern vejleder fra et andet fag. 

13) KA i Mellemøststudier. 

14) Meritpraksis vedr. KA-praktikker (Projektorienteret forløb). 

15) Pensumbestemmelser – Koreastudier. 

16) Pensumbestemmelser – Japanstudier. 

17) Pensumbestemmelser – Arabisk. 

18) Pensumbestemmelser – Hebraisk. 

19) Pensumbestemmelser – Indianske sprog og kulturer. 

20) Pensumbestemmelser – Eskimologi. 

21) Pensumbestemmelser – Tibetologi. 

22) Pensumbestemmelser – Thai. 

23) Videnskabsteori - generel dispensation. 

24) Pensumbestemmelser – Polsk. 

25) Pensumbestemmelser / syllabus regulations 2015 Curriculum - 

Assyriologi og Ægyptologi. 

26) Evt. 

 

Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 1.b.) Referat af møde afholdt d. 30. november 2015 blev godkendt. 

 

Ad 1.c.) UP meddelte at omkring optagelsessamtaler ved BA-optaget, så vil 

et antal udvalgte fag, herunder Indiansk, formodentlig blive spurgt om de 

stadig er interesserede i at indgå i en evt. forsøgsordning, eller om 

ressourcerne er bedre anvendt anderledes på andre planer og projekter. 

UP meddelte at det nye Delfi-skema til undervisningsevaluering (som ligger 

på: http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/delfi-skema.pdf) 

har vist sig relativt tidskrævende at anvende, hvilket 

undervisningsevalueringsudvalget vil evaluere på i forbindelse med de 

http://doodle.com/poll/mpu3fd2ghp82mcq8
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/evaluering/delfi-skema.pdf


 

SIDE 3 AF 9 undervisningsevalueringsrapporter for efterårssemesteret 2015 som snart vil 

blive udarbejdet af udvalget. 

 

Ad 2.a.) UP meddelte at Det Humanistiske Fakultet er frafaldet ønsket om 

et generelt gymnasialt karakterkrav på 7 ved optag på fakultetets BA-

uddannelser, og nu tilslutter sig Københavns Universitets generelle krav om 

et mindstesnit på 6. Et sådant krav vil, hvis det indføres, træde i kraft fra og 

med optaget pr. efterårssemesteret 2016, fra og med efterårssemesteret 

2017, eller evt. fra og med et senere efterårssemester. Drøftelser fandt sted, 

under hvilke det blev nævnt at denne ændring er hensigtsmæssig særligt for 

et antal småfag på ToRS, hvis optagne BA-studerende for manges 

vedkommende har et lavere snit end 7. Det påtænkte generelle krav om et 

snit på 6 vil også gælde for kvote 2-optaget. Sammensætningen af 

studentermassen som optages via kvote 2 bør evt. undersøges nærmere.  

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

sager. 

 

Ad 2.b.) Ingen. 

 

Ad 2.c.) Studieledelsen v/Tine Roesen meddelte at tilvalget i 

Centraleuropæiske studier lukkes med virkning fra og med forårssemesteret 

2016. De tre tilmeldte til forårets kursus har fået besked og valgt andre 

kurser. Det er uklart hvad der skal ske med udvalget vedr. indlejringen af 

kompetencerne der er på Grækenlandsstudier i stærkere uddannelsesstrukturer, 

et udvalg som Peter Bugge er formand for, hvilket der evt. skal laves om på, 

nu da det står klart at han igen forlader Københavns Universitet ved starten 

af forårssemesteret 2016, som følge af lukningen af tilvalget i 

Centraleuropæiske studier som han underviste ved, i regi af en 

tidsbegrænset ansættelse. 

 

Ad 3) UP redegjorde for hvorledes der er indløbet anmodning om bidrag til 

et høringssvar i forbindelse med et udkast til ændringer af universitetsloven 

i forbindelse med en justering af studiefremdriftsreformen, jf.: 

http://ufm.dk/uddannelse-og-

institutioner/indsatsomrader/fremdriftsreformen  

Drøftelser fandt sted, under hvilket det blev nævnt at der ikke synes at være 

et større behov for at studienævnet bidrager under høringen, andet end ved 

evt. at anføre at det finder de påtænkte ændringer af universitetsloven 

fornuftige og hensigtsmæssige, eftersom de hovedsageligt består af 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/fremdriftsreformen
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/fremdriftsreformen


 

SIDE 4 AF 9 tilbagerulninger af den ufornuftige og uhensigtsmæssige 

studiefremdriftsreform. Netop denne position indtages dog af noget nær hele 

den danske universitetsverden, så der er næppe noget særskilt behov for at 

studienævnet bidrager. 

Langt mere væsentligt bliver det når ændringerne er vedtaget og det skal 

diskuteres internt på Københavns Universitet hvad man så vil bruge den 

dermed opnåede frihed til, dvs. friheden til at universitet selv kan bestemme 

sine regler på en række punkter. 

Her vil særligt to diskussioner formodentlig blive helt centrale, nemlig dels 

spørgsmålet om hvorvidt den nugældende tvangstilmelding på Københavns 

Universitet skal ophæves fuldstændigt, ophæves delvist eller slet ikke 

ophæves, og hvorledes den i givet fald skal indrettes på Københavns 

Universitet, måtte det ende med at den ikke ophæves fuldstændigt. Den 

politiske aftale om justering af fremdriftsreformen indebærer en ophævelse 

af det centrale (lov- og bekendtgørelsesfastsatte) krav om tilmelding til fag 

og prøver omfattende 60 ECTS-point per studieår. Men dette ophævede 

centrale krav kan principielt set erstattes af et identisk decentralt krav der 

kun gælder for Københavns Universitet, eller det kan ophæves helt på 

Københavns Universitet eller det kan lande et eller andet sted imellem.  

Den anden centrale diskussion bliver omkring størrelsen på det løbende 

aktivitetskrav som med sandsynlighed vil blive indført på Københavns 

Universitet. Det vil gøre en meget stor forskel for mange studerende om det 

er mindst 1 ECTS årligt, mindst 5 ECTS, mindst 10 ECTS, mindst 15 

ECTS, mindst 30 ECTS eller mindst 45 ECTS årligt der skal bestås for at 

man ikke bliver smidt ud. Også her er der potentielt mulighed for rig intern 

varians på Københavns Universitet mellem uddannelser og evt. mellem 

studieår. 

Studienævnet var ikke helt afklaret angående dets holdning vedrørende 

ovenstående punkter og det blev aftalt at fortsætte debatten, når det er 

relevant i forhold til drøftelse på fakultetsniveau.   

Studienævnet var enige om at det vil være en lykke hvis 

studiefremdriftsreform 2.0 vil medføre at tvangsmeriteringen bliver fjernet. 

Der bliver brugt mange ressourcer på dette og stort set alle der får 

tvangsmerit, ville alligevel have søgt merit på almindelig måde. 

 

Ad 4) UP redegjorde for et spørgsmål rejst af underviserne på 

Religionsvidenskab vedr. hvorvidt underviserne fortsat bør deltage i 

udarbejdelsen af KA-studieplaner på KA i Religionssociologi og KA i 

Religionshistorie sammen med de studerende, eller om det snarere bør være 

studenterstudievejlederne. 



 

SIDE 5 AF 9 Studienævnet har ikke modtaget andre henvendelser om denne 

problemstilling og udarbejdelsen af studieplaner. Studienævnet mener at de 

eneste der har de relevante faglige kompetencer til at kunne hjælpe de 

studerende med KA-planerne er VIP´erne.  

Studienævnet vedtog at KA-studieplaner fortsat bør udarbejdes i et 

samarbejde mellem den studerende og underviser, og at 

studenterstudievejlederen fortsat kun bør inddrages hvor det er relevant 

som sparringspartnere og uden at bære noget formelt ansvar. 

 

Ad 5) UP redegjorde for en ny Strategi for understøttelse af studerende med 

funktionsnedsættelse på KU jf.: 

https://intranet.ku.dk/lt/nyheder/Sider/KU_forbedrer_vilkaarene_studerende

_funktionsnedsaettelse.aspx  

 

Ad 6) UP meddelte hun er i Mellemøsten på tjenesterejse fra 21. januar 

2016 til ca. 1. juni 2016, men at hun ønsker at stille op som formand for det 

tiltrædende studienævn, dvs. for perioden 1. feb. 2016 til 31. jan. 2019. 

Morten Warmind har meddelt at han ønsker at stille op som stedfortrædende 

studienævnsformand, jf. § 3., Stk. 3. samt § 9., Stk. 5. i 

Standardforretningsordenen for Studienævn ved Københavns Universitet: 

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

rden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf  

Det tiltrædende studienævn vil konstituere sig i uge 6 i starten af februar 

2016. 

  

Ad 7) UP redegjorde for at medlemmer af det tiltrædende studienævn skal 

huske at stemme i doodlen: http://doodle.com/poll/mpu3fd2ghp82mcq8 

således at det tiltrædende studienævns første konstituerende møde (og 

efterfølgende mødedag og tidspunkt i lige uger i forårssemesteret 2016) kan 

blive lagt fast. 

På det første konstituerende møde vil valg af formand, valg af 

stedfortrædende formand og valg af næstformand (blandt de studerende) 

finde sted. 

  

Ad 8) Ulla Prien redegjorde for at der er behov for bemyndigelse til i 

samarbejde med relevante fagmiljøer at godkende nye – og forlænge 

tidligere godkendte - generelle dispensationer for forårssemesteret 2016. 

Behovet skyldes at der er frist 15. januar 2016 for indlevering af generelle 

https://intranet.ku.dk/lt/nyheder/Sider/KU_forbedrer_vilkaarene_studerende_funktionsnedsaettelse.aspx
https://intranet.ku.dk/lt/nyheder/Sider/KU_forbedrer_vilkaarene_studerende_funktionsnedsaettelse.aspx
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Standardforretningsorden_for_studien_vn_ved_K_benhavns_Universitet_-_2015.pdf
http://doodle.com/poll/mpu3fd2ghp82mcq8


 

SIDE 6 AF 9 dispensationer til Fakultetet.  Studienævnets næstkommende møde ligger 

efter denne frist den 18. januar 2016. Studienævnet har ved sidste møde 

godkendt 2 generelle dispensationer, hvorom der er indkommet ønsker fra 

fagmiljøerne. Men der kan tilkomme yderligere – måske særligt for de nye 

bachelortilvalgsordninger, hvor der kan være utilsigtede fejl eller mangler i 

prøveformerne. 

Studienævnet vedtog relevante forlængelser af eksisterende, samt evt. 

kommende nye generelle dispensationer, og bemyndigede UP til, i 

samarbejde med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at 

færdiggøre dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 9) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for 

Tværkulturelle Studier. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 10) Udskydes til et senere møde. 

 

Ad 11) Pensumbestemmelserne blev drøftet igen, hvor 0 procent genbrug 

vil være for restriktivt, fordi det fx på Komparative kulturstudier ofte ses at 

fx 5% eller 10% genbruges med faglig hensigtsmæssighed. UP vil medtage 

disse overvejelser i det udkast til procedurebeskrivelser som hun har under 

udarbejdelse og som vil blive behandlet på et senere møde.  

 

Ad 12) UP redegjorde for hvorledes en vedtagelse foreligger, nemlig: 

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

se_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc/ Denne omhandler 

for øjeblikket kun situationen i hvilken der ønskes en vejleder som ikke er 

en fuldtidsansat underviser ved ToRS. Der indstilles til at vedtagelsen 

udbygges, således at den herudover også kommer til at omhandle 

situationen i hvilken der ønskes en vejleder som er en fuldtidsansat 

underviser ved ToRS, men ved et andet fag, end det som bachelorprojektet 

eller specialet skrives ved. 

Ulla Prien går videre med udarbejdelse af en sådan vejledning 

 

Ad 13) Udskydes til næste møde. 

 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc/
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr._dispensation_til_at_f__en_ekstern_vejleder.doc/


 

SIDE 7 AF 9 Ad 14) UP redegjorde for en ønsket stadfæstelse af en meritpraksis efter 

hvilken KA-praktikker (projektorienteret forløb) kan meritoverføres fra den 

ene KA-uddannelse til den anden ved skift af KA-uddannelse internt på 

ToRS. Dette fordi KA-praktikker (Projektorienteret forløb) skal være 

akademisk orienterede, men de behøver ikke koble snævert til den 

studerendes eget fag. 

Dette svarer til allerede vedtaget meritpraksis vedr. ToRS fællesfag / 

Videnskabsteori der kan meritoverføres mellem alle ToRS’ BA-

uddannelser, selvom den fagspecifikke del varierer mellem de respektive 

BA-uddannelser. 

Studienævnet vedtog denne meritpraksis. 

 

Ad 15) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for 

Koreastudier. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 16) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for 

Japanstudier. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 17) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Arabisk. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 18) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Hebraisk. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 19) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Indianske 

sprog og kulturer. 



 

SIDE 8 AF 9 Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 20) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Eskimologi. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 21) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Tibetologi. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 22) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Thai. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 23) UP redegjorde for et indkommet udkast til en generel dispensation 

vedr. Videnskabsteori (ToRS fællesfag) til brug ved afviklingen i 

forårssemesteret 2016 samt ved sommereksamen 2016. 

Dispensationen lægger op til et krav om en bunden hjemmeopgave på én 

uge på 10-12 sider, under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 

bestående i tilstedeværelse ved minimum 75 % af undervisningen. 

Drøftelser fandt sted om hvorvidt dette tilstedeværelseskrav bør gælde for 

fællesdelens undervisning alene, eller for både fællesdelens undervisning og 

den fagspecifikke undervisning til sammen. 

Studienævnet vedtog at der skal være 75 % fremmødekrav på fællesdelen 

men ikke noget fremmødekrav på den fagspecifikke del. 

Samtidig skal der følges nøje op på fremmødet ved, og integrationen af, de 

fagspecifikke dele. 

Syge- omprøven, som er en bunden hjemmeopgave på én uge, blev vedtaget 

ændret i omfang til 13-15 normalsider i dispensationen. 

I pensumbestemmelserne vedtog studienævnet at tilføje: ”De studerende 

skal substantielt inddrage dele fra fællesdelens pensum” 



 

SIDE 9 AF 9  

Ad 24) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Polsk. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 25) UP redegjorde for et udkast til pensumbestemmelser for Assyriologi 

og Ægyptologi. 

Studienævnet vedtog bestemmelserne og bemyndigede UP til, i samarbejde 

med relevante administrative medarbejdere og fagmiljøet, at færdiggøre 

dem på vegne af studienævnet. 

 

Ad 26) Intet. 


